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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr  3/2021 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 19.08.2021 zmiana dotyczy zadania nr 4 i zadania 7 

 

Zadanie nr 1: Materiały biurowe oraz terapeutyczne 

Materiały biurowe  

W skład każdego zestawu wchodzą: 

1) Segregator A4/50 Eco XXL  - 6 szt. 

SEGREGATOR A4 50mm 

- oklejony na zewnątrz i wewnątrz folią polipropylenową z połyskiem  

- dwustronna, wymienna etykieta na grzbiecie 

- na dolnych krawędziach metalowe okucia 

- szerokość grzbietu 50 mm 

 

2) Koszulki obwoluty groszkowe A4 – 4 op. 

KOSZULKI GROSZKOWE A4 równoważne z  IDEST 

- wykonane z polipropylenu 

- wzmocniona perforacja 

- opakowanie 100 szt. w folii 

 

3) Przekładka numeryczna A4 1-10 – 8 op. 

PRZEKŁADKI KARTONOWE A4 

- wykonane z mocnego, trwałego kartonu 



Strona 2 z 22 

- indeks w kolorze strony 

- karta informacyjno-opisowa 

- 10 kart 

4) Teczka kopertowa Grand A4 - 20 szt.  

TECZKA KOPERTOWA A4  

- wykonana z tektury dwustronnie barwionej 

- powlekana polipropylenem 

- zamykana na rzep 

- szerokość 10 mm 

- format A4 

- różne kolory 

5) Sorter na dokumenty metalowy 6 półek – 1 szt. 

PÓŁKA NA DOKUMENTY 

- wykonana z metalowej siatki powlekanej lakierem 

- 3 wysuwane półki na dokumenty w formacie A4 

- wymiary: min. 350mm x 297mm x 275mm 

- kolor czarny 

6) Koperty -  po 1 op. z każdego rozmiaru. 

KOPERTY BIAŁE SAMOPRZYLEPNE B5 

- typ B-5 SK z paskiem 

- format w mm: 176 x 250 

- opakowanie 50 szt. 

KOPERTY BIAŁE SAMOPRZYLEPNE C4 

- typ C4 SK z paskiem  

- format w mm: 229 x 324 

- opakowanie 50 szt. 
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KOPERTY BIAŁE SAMOPRZYLEPNE C6 

- typ C-6 SK 

- format w mm: 114 x 162 

- opakowanie 50 szt. 
 

7) Temperówka – 1 szt. 

TEMPERÓWKA równoważna z SATELLITE 

- trwała, metalowa temperówka 

- wysokiej jakości ostrze 

- pojedynczy otwór 

8) Linijka – 1 szt. 

LINIJKA 30 cm  

- wykonana z przezroczystego polistyrenu 

- zaokrąglone rogi 

- gwarantowana dokładność wykonania skali 

9) spinacz biurowy duży i mały -  po 1 op. z każdego rozmiaru. 

SPINACZ OKRĄGŁY R28 

- metalowy 

- długość 28 mm 

- opakowanie 100 szt. 

SPINACZ OWALNY R50 
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- metalowy 

- plikowy 

- długość 50 mm 

- opakowanie 100 szt. 

10) przybornik na biurko – 1 szt. 

PRZYBORNIK NA BIURKO Z JEŻEM 

- wykonany z przeźroczystego tworzywa akrylowego odpornego na pęknięcia 

- 8 przegródek: na karteczki  (w komplecie), na artykuły piszące - "jeż", na artykuły piśmienne, na linijkę, na większe art.. biurowe oraz cztery na 

drobne art. biurowe 

- kolor dymny lub przeźroczysty 

11) kalkulator – 1 szt. 

Kalkulator równoważny z CITIZEN SDC-368 

- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem 

- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie) 

- stały kąt nachylenia wyświetlacza 

- podwójna pamięć 

- funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania procentów oraz zaokrąglania 

- wyposażony w klawisz zmiany znaku oraz podwójnego zera 

- wyłącza się automatycznie 

- wymiar maks: 152x152x27mm 
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- 2 lata gwarancji 

12) zszywacz – 1 szt. 

ZSZYWACZ EAGLE lub równoważny 

- metalowy z plastikową obudową 

- możliwość zaginania zszywek do wewnątrz i na zewnątrz 

- na zszywki 24/6 lub 26/6 

- zszywa do 10 kartek 

- głębokość wsuwania kartek 68 mm 

- kolor czarny 

13) zszywki opakowanie – 1 szt. 

ZSZYWKI  

- opakowanie 1000szt 

- zszywanie  10 kartek 

14) dziurkacz – 1 szt. 

DZIURKACZ 837 EAGLE lub równoważny 

- metalowa podstawa, ramię plastikowe 

- ogranicznik formatu 

- wskaźnik środka strony 

- dziurkuje do 25 kartek 

15) nożyczki – 1 szt. 
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NOŻYCZKI 21 cm  równoważne z LACO 

- satynowe ostrze wykonane ze stali nierdzewnej  

- ergonomicznie wyprofilowana rękojeść wykonana z niełamliwego plastiku 

16) klej – 1 szt. 

KLEJ W PŁYNIE 40 g równoważny z PRITT PEN  

- uniwersalny i ekonomiczny klej do papieru w płynie  

- klei szybko, czysto i oszczędnie  

- dzięki specjalnemu aplikatorowi nie rozlewa się i jest zawsze gotowy do użycia  

- bezpieczny dla dzieci - do użycia zarówno w biurze, szkole jak i w domu pojemność 40 g 

17) gumki do mazania – 2 szt. 

GUMKA równoważna z ZEH 10 - średnia 

- do usuwania śladów ołówka 

18) Długopis 10 szt. 

DŁUGOPIS równoważny z BK77 

- przezroczysta obudowa 

- długość linii pisania 1700 m 

- grubość końcówki 0,7mm, grubość lini pisania 0,27mm 

- wymienny wkład BKL7 

- kolor czarny, niebieski, czerwony, zielony 

19) Ołówek– 10 szt. 

OŁÓWEK Z GUMKĄ  równoważny z EVOLUTION 

- wykonany z żywicy syntetycznej 

- super trwały, niełamliwy grafit HB 
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- doskonale się ostrzy, w razie złamania nie pozostawia drzazg i nie kaleczy 

20) Cienkopisy komplet różne kolory  – 1 op. 

ZESTAW CIENKOPISÓW POINT 88 lub równoważny 

- fibrowa, plastikowa końcówka oprawiona w metal 

- wentylowana skuwka 

- grubość linii pisania 0,4 mm 

- zestaw 10 szt. kolory: zielony, czerwony, niebieski, jasnozielony, żółty, brązowy, czarny, pomarańczowy, fioletowy, różowy 

21) Zakreślacie komplet– 1 op. 

ZESTAW ZAKREŚLACZY 6 KOLORÓW TEXTSURFER CLASSIC lub równoważny  

- ścięta końcówka  

- atrament pigmentowy  

- bezzapachowy  

- niewidoczny na kserokopiach - kolor żółty nie rozmazuje wydruków atramentowych  

- szerokość linii pisania 1-5 mm  

- zestaw 6 szt. w etui lub kubeczku 

22) Korektor paskowy – 2 szt. 

KOREKTOR równoważny z PRITT MINI 

- kieszonkowy korektor w taśmie 

- teraz w przezroczystej i ergonomicznej obudowie 

- posiada silikonową taśmę wytrzymałą na zerwanie i wilgoć 

- suchy system korekcji umożliwia natychmiastowe pisanie 
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- nie zawiera rozpuszczalników 

23) Korektor w piórze – 1 szt. 

KOREKTOR W PIÓRZE  równoważny z  CLP-300 CORRECTION PEN 

- ekologiczny 

- metalowa końcówka 

- pojemność 8 ml 

- szybkoschnący 

- skuwka wentylowana 

- grubość linii korygowania 1,2 mm 

24) Papier A4 80g kolor 500 arkuszy 2 szt. 

PAPIER równoważny z POLSPEED 80g/m2 A4 

- do czarno-białych dokumentów oraz korespondencji wewnętrznej 

- wierne kopiowanie jednostronne i dwustronne 

- gramatura 80 g/m2 

- białość CIE 153+/-3 

- opakowanie 1 ryza (500 ark.) 

- format A4 

Materiały terapeutyczne – 1 zestaw (część 1) 

Materiały związane z prowadzeniem dokumentacji oraz zajęć terapeutycznych: 

1) Toner Canon 057 H lub równoważny - 3 szt. 

2) Papier A4 80g biały 500 arkuszy - 80 szt. 

PAPIER równoważny z POLSPEED 80g/m2 A4 

- do czarno-białych dokumentów oraz korespondencji wewnętrznej 

- wierne kopiowanie jednostronne i dwustronne 
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- gramatura 80 g/m2 

- białość CIE 153+/-3 

- opakowanie 1 ryza (500 ark.) 

- format A4 

3) Folia laminacyjna A4 100mic - 30 szt. 

4) Folia laminacyjna A3 80mic - 20 szt. 

 

Zadanie nr 2 : System SENSIS Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej  

System SENSIS Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej  

System SENSIS Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej  – zestaw x 1 

System SENSIS. Wymiary systemu SENSIS 2,8 m x 2,8 m. Istnieje możliwość dopasowania wymiarów do indywidualnych potrzeb. Drewniana 

konstrukcja systemu może być zarówno kwadratem jak i prostokątem.  

Konfiguracja produktu: 

1) Siatka linowa  

2) Duża kładka do ćwiczeń równoważnych  

3) Materace wypełniające  powierzchnie pod podwiesiem  

4) Zwykła drabinka pojedyncza wraz z maglownicą  

5) Podwieszana trampolina oraz podwieszana trampolina elastyczna  

6) Zestaw wspinaczkowy/opis zestawu poniżej:  

- ścianka wspinaczkowa 

 - profesjonalna uprząż wspinaczkowa 

 - lina do zabezpieczenia wspinaczki 

7) Zestaw lin i innego osprzętu /opis zestawu poniżej: 

-5szt. regulatorów długości podwieszenia, 

-10 szt. karabińczyków 

-4szt. bungee  
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8) Podwieszany tunel 

9) Podwieszana gruszka 

Do kosztów transportu należy doliczyć koszt montażu plus Klatka do podwieszenia. 

Konstrukcja ta nie jest mocowana do podłogi, ścian czy sufitu.  Jest to wolno stojąca konstrukcja. Dzięki swym parametrom oraz wykorzystaniu 

przy produkcji tylko certyfikowanych materiałów mamy gwarancję najwyższej jakości i bezpieczeństwa. 

Dwie górne belki wyposażone są w wózki z hakami na prowadnicach z możliwością blokady. Dzięki temu można w dowolnym miejscu ustawić 

hak i dopasować ustawienie do podwieszenia każdego dostępnego sprzętu SI. Jedna z górnych belek wyposażona jest w zamocowane na stałe 

haki co dodatkowo zwiększa możliwości zawieszania sprzętu. 

 Dodatkowo we wszystkich pionowych słupach podwiesia są również zamocowane haki, które umożliwiają podwieszenie siatki linowej, 

trampolin podwieszanych czy innych produktów. 

Zadanie nr 3 : Wyposażenie sal terapeutycznych  

1. Huśtawka terapeutyczna typu "Konik kwadratowy"  

Huśtawka terapeutyczna typu "Konik kwadratowy"  – szt. 1 

Huśtawka terapeutyczna typu "Konik" o przekroju kwadratowym. Stosowana jest podczas szerokiej gamy ćwiczeń, z jakimi mamy do czynienia 

podczas zajęć terapii integracji sensorycznej. Przyrządy z tej grupy służą głównie do stymulacji układu przedsionkowego. Koniki wspomagają 

mechanizmy posturalne, kształtują obustronną koordynację, orientację w przestrzeni. Można wykorzystać je do planowania ruchu czy rozwijania 

stabilności proksymalnej. Dostarczają nowych wrażeń ruchowych związanych z pozycją przy ćwiczeniach. Przyrząd może być podwieszany 

jedno- lub dwuzaczepowo. Po wykorzystaniu drążka zaczepowego, konika można wprowadzić w ruch obrotowy. 

Huśtawki terapeutyczne z grupy koników należą do podstawowych przyrządów używanych podczas terapii integracji sensorycznej (SI). Jest to 

element uzupełniający System SENSIS. 

2. Huśtawka terapeutyczna typu "Platforma"  

Huśtawka terapeutyczna typu "Platforma"  – szt. 1 

Platformy należą do podstawowych narzędzi pracy terapeuty SI. Służą głównie do stymulacji przedsionkowej i wzmacniania koordynacji 

ruchowo-wzrokowej. Możemy dostarczać dziecku bodźców w sposób bierny (bez jego aktywności) lub wykorzystując wrodzoną ciekawość i 

aktywność dzieci, w sposób czynny. Platforma pozwala na realizację ćwiczeń we wszystkich pozycjach - od leżenia na plecach, do pozycji 

stojącej włącznie.  
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Przyrząd ten umożliwia ruch liniowy przód-tył oraz ruch na boki. Przy podwieszeniu dwuzaczepowym jest on realizowany w płaszczyźnie 

podłoża. Przy zawieszeniu jednozaczepowym uzyskujemy ruch wahadłowy lub ruch obrotowy (rotacyjny). 

Platforma wyposażona jest w dwa poziomy drążków służących dzieciom za uchwyty pomagające wprowadzić przyrząd w ruch lub po prostu 

jako uchwyty pomagające utrzymać stabilną postawę podczas ćwiczeń. Jest to element uzupełniający System SENSIS. 

3. Huśtawka terapeutyczna typu "T"  

Huśtawka terapeutyczna typu "T" – szt. 1 

Huśtawka jednozaczepowa. Używana do stymulacji przedsionkowej, poprawy reakcji równoważnych oraz ćwiczenia koordynacji ruchowo-

wzrokowej. Przyrząd ten charakteryzuje duża swoboda ruchu, a co za tym idzie - silne oddziałuje na dziecko. Można wprowadzić go również w 

ruch obrotowy. Wymaga to jednak użycia krętlika. Ten model huśtawki charakteryzuje się niestabilnością siedziska, jego balansowaniem w 

wielu płaszczyznach. Wymusza to na ćwiczącym dziecku włożenie sporego wysiłku w utrzymanie równowagi. Jest to element uzupełniający 

System SENSIS. 

4. Deskorolka terapeutyczna  

Deskorolka terapeutyczna – szt. 1  

Przyrząd ten jest wybrany ponieważ umożliwia uniwersalizm i wielozadaniowość terapii. Deskorolka dobrze sprawdza się podczas oswajania 

dziecka z tego typu przyrządami. Deskorolka o prostokątnym kształcie i dużej powierzchni. Dedykowana do pracy z dziećmi o niepełnej 

sprawności ruchowej. Umożliwia ćwiczenie we wszystkich pozycjach, z leżącą włącznie. 

5. Materac rehabilitacyjny z warstwą antypoślizgową  

Materac rehabilitacyjny z warstwą antypoślizgową – szt. 6 

Materac rehabilitacyjny z warstwą antypoślizgową 200x120x20 cm. Do Sali ćwiczeń 6 sztuk  

Może być wykorzystywany jako platforma do ćwiczeń lub zabezpieczenie dla ćwiczących na przyrządach podwieszanych. 

Materac ma być materacem jednostronnym. Druga strona wykonana  z materiału antypoślizgowego, dzięki czemu materac nie będzie się 

przesuwał po podłodze  podczas intensywnych ćwiczeń. Wzmocnione narożniki w znaczący sposób przedłużają trwałość materaca zapewniając 

mu długi czas użytkowania. 

Materace  zgodny z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC-MDD, jak również Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 

2010 nr 107 poz. 679) i związanymi z nią rozporządzeniami Ministra Zdrowia. 
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Klasyfikacja: 

Wyrób medyczny klasy I wg reguły 1 zgodnie z Zał. IX dyrektywy 93/42/EEC. 

Wyrób zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji P.L.W.M. i P.B. w Warszawie. 

2016ISBN: 978-83-946777-1-8 

Zadanie nr 4: Wyposażenie AGD 

1. Płyta indukcyjna dwupalnikowa – 1 szt.   

Kuchenka indukcyjna wolnostojąca przenośna dwupalnikowa – min 1x 1000W, 1x2000W, max 60x40 cm 

2. Lodówka – 1 szt.   

Max Wymiary (wys.x szer.x gł.) od 170 do 185 cm  x 60 x 65,5 cm  

Rodzaj lodówki dwudrzwiowa,  

Rozmieszczenie zamrażarki na dole,  

Max Pojemność chłodziarki / zamrażarki  228 l / 111 l 

Kolor biały  

Opcja drzwi dwustronnych tak,  

Właściwości chłodzenia 

Poziom hałasu maks 40 dB,  

Technologia chłodzenia chłodziarki No Frost,  

Automatyczne rozmrażanie chłodziarki tak 

Wnętrze 

Powłoka antybakteryjna tak, Materiał półek szkło,  

Oświetlenie tak,  

Inne informacje  

Anti Bacteria System, 

Klasa energetyczna A+, Zużycie energii na rok 161 kWh, 

Napięcie zasilania 230 V 

Wymiary i waga 

Gwarancja producenta24 miesiące 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14127551720
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Świadectwo homologacji CE  

 

3. Kuchenka mikrofalowa – 1 szt.   

gotowanie, bez grilla, podgrzewanie, rozmrażanie 

Max Pojemność 23 L litrów 

Max Moc mikrofal 1000 W 

Sterowanie elektroniczne  - sensorowe 

Funkcje podstawowe gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie 

Sposób otwierania drzwi w bok  

Automatyczny dobór czasu gotowania 

System rozprowadzania mikrofal przestrzenny 

Funkcje dodatkowe 6 poziomów mocy,  

funkcja oszczędzania energii,  

szybkie rozmrażanie,  

wyświetlacz LED, zegar 

Wykończenie wnętrza emalia ceramiczna 

Kolor  stal nierdzewna  

- czarny 

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 49 x 27 x 32cm (+/- 10%) 

Wyposażenie    

instrukcja obsługi w języku polskim, - 

karta gwarancyjna, talerz obrotowy   

Gwarancja  minimum 24 miesiące  

Świadectwo homologacji CE 

4. Zlewy jednokomorowe (montaż od góry na blat)- 4 szt.  

Typ  

wbudowywany  

Wymiary (szer. x głęb.)  330 x 470 mm  

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638744008
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2328741360
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Wycięcie   312 x 452 mm  

Wykonanie  stal szlachetna (matowa)  

Kolor   srebrny  

Liczba komór  1  

Ociekacz  brak  

Otwór na baterię  nie  

Bateria w zestawie   nie  

Zlewozmywak odwracalny  nie  

5. Bateria  – 4 szt.   

DO ZLEWOZMYWAKÓW STALOWYCH  

PERLATOR NAPOWIETRZAJĄCY STRUMIEŃ WODY  

OBROTOWA WYLEWKA  

STAŁA ELASTYCZNA WYLEWKA  

KĄT OBROTU WYLEWKI 360°  

GŁOWICA CERAMICZNA 35 MM  

MOCOWANIE EASY FIX  

SYSTEM ODKAMIENIANIA  

Zad 5 Dostawa odtwarzaczy DVD 

Przenośny odtwarzacz DVD – 5 szt. 

Odtwarzacz zasilany akumulatorowo (zasilanie akumulatorowe i sieciowe 12 V). Kompaktowa obudowa i możliwość odtwarzania płyt. Posiada  

wbudowane głośniki, złącze USB, czytnik kart pamięci SD/MMC, wyjście AV oraz wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Zapewnia odtwarzanie 

obrazu w formatach JPEG, MPEG oraz dźwięk w standardach MP3. W zestawie pilot, ładowarka samochodowa, słuchawki. Gwarancja min. 24 

miesiące. 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638676964
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638674490
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638675458
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2328739750
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638672606
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Przekątna ekranu [cal] min  9 

Rozdzielczość [px] min 800 x 480 

Złącze USB  Tak 

Rodzaj odtwarzanych płyt: CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, SVCD 

Zadanie nr 6: Dostawa zmywarki 

1) Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania – 1 szt.   

sterowanie elektromechaniczne 

czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort 

pracy 

ergonomiczny uchwyt 

przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 

maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm 

precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego 

cykl mycia 120 s lub 180 s 

wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h 

pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach) 

kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 

2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) 

zużycie wody 2.5 l/cykl 

moc grzałki komory - 2 kW 

moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4.5 kW 

kosz 500x500 mm 

w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce 

uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V 

opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego 

zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia 

Moc elektryczna : 3.4/4.9 kW 
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Moc zainstalowana : 5.5/7.0 kW 

Moc grzałki bojlera : 3/4.5 kW 

Moc grzałki komory : 2 kW 

Napięcie - U : 230/400 V 

Materiał wykonania : stal nierdzewna 

Napięcie - U : 400/230 V 

Szerokość - W : 565 mm +/- 10 % 

Głębokość - D : 680 mm+/- 10 % 

Wysokość - H : 835 mm+/- 10 % 

Długość cyklu pracy : 120/180 sek 

 

Zapytanie nr 7: Wyposażenie kuchni 

 

1. Wyposażenie kuchni – 1 zestaw  

1) Blat kuchenny (pietra beż) – 2 szt. 

a) Długość 1,02 m - szer. 60 cm, gł 38mm (1 szt.) 

b) Długość 2,15 m - szer. 60 cm, gł 38mm (1 szt.) 

 

 Grubość blatu wynosi 38 mm. 

2) Szafka 90 dolna pod  zlew (orzech) z płyty meblowej mdf- 3 szt. 

 o wymiarach, 

szerokość 90 cm z blatem,  

wysokość 86 cm  z blatem, 
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głębokość 60 cm z blatem 

stopki / nogi: metal + tworzywo 

Dolna szafka kuchenna  o szerokości 90 cm przeznaczona pod zlew. Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania. 

Przykładowy wzór 

 

 

3) Szafka 30 dolna lewa (orzech) z płyty meblowej mdf- 1 szt. 

o wymiarach  

szerokość 30 cm z blatem,  

wysokość 86 cm  z blatem, 

głębokość 60 cm z blatem 

stopki / nogi: metal + tworzywo 

Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania 

Przykładowy wzór 

 

 4) Blat narożny (pietra beż) – 1 szt. 
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Blat narożny odpowiadający wielkości szafki narożnej dolnej (pkt 5) 

 

Grubość blatu wynosi 38 mm. 

 

5) Szafka narożna dolna z półką (orzech) z płyty meblowej mdf- 1 szt. 

o wymiarach  

głębokość 60 cm z blatem 

stopki / nogi: metal + tworzywo 

Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania 

Przykładowy wzór 

 

6) Szafka 90 górna witryna (orzech) z płyty meblowej mdf- 1 szt. 

szerokość 90 cm  

wysokość 72 cm 

głębokość 31 cm 

Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania 
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Przykładowy wzór 

 

7) Szafka 90 górna witryna (orzech) dzielona poziomo, front pełny z płyty meblowej mdf- 1 szt. 

szerokość 90 cm  

wysokość 72 cm 

głębokość 31 cm 

Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania. 

Przykładowy wzór 

 

8) Listwa przyblatowa 3mb aluminium 

9) Listwa przyblatowa 2mb aluminium  

10) Listwa przyblatowa 1mb aluminium  

11) Narożnik listwy przyblatowej aluminium (2 x zewnętrzne 4 x wewnętrzne) – łącznie 6 szt. 

12) Kocówka listwy przyblatowei aluminium – 2 szt. 

13) Listwa montażowa (1 szt.=2 mb) – 3 szt. 

W cenie musi zostać uwzględniony koszt dostawy do siedziby zamawiającego oraz montaż. 

Zadanie częściowe nr 8:  Dostawa środków czystości 
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1) Uniwersalny płyn myjący 20 l | CLINTECH, LIQUID lub równoważny – 2 szt. 

2) Uniwersalny płyn nabłyszczający 10 l | CLINTECH, LIQUID lub równoważny – 1 szt. 

3) Filtr do wody z odwróconą osmozą – 1 szt. 

4) Zestaw do sprzątania – 1 zestaw  

W skład zestawu wchodzi: 

- Wózek zestaw do sprzątania z prasą – 1 szt. Wielofunkcyjny zestaw, zbudowany w oparciu o solidną konstrukcję wykonaną z tworzywa 

sztucznego o wzmocnionych właściwościach- odporniejszego na uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia. Wyposażony w dodatkowy pojemnik 

i wnękę na detergenty oraz akcesoria. Posiada systemem mocowania worka na śmieci,  lekki i zwrotny, posiada wygodny  uchwyt  do 

przemieszania.  

- Mop płaski bawełniany kieszeniowy 40 cm - komplet (uchwyt, mop ,kij) – 1 szt. 

- Wkład do mopa - Professional mop Ultra Speed Trio Mop lub równoważny 40cm – 3 szt. 

 

5) Papier toaletowy Ellis Professional T40/2 lub równoważny – 24 opakowania 

Wysokiej jakości papier toaletowy, biały, dwuwarstwowy, celulozowy o standardowym rozmiarze o nawoju minimum 40 metrów. Papier do 

użytku profesjonalnego w pomieszczeniach o zwiększonym natężeniu użytkowania. Wykorzystywany wszędzie, gdzie nieekonomiczne jest 

użytkowanie rolek konsumpcyjnych. 100% celuloza. 

Gramatura (g/m2): 2 x 16 Ilość listków minimum: 360, perforacja: tak, Wysokość rolki: 9cm. Liczba rolek w opakowaniu 24 szt. 

6) Ręczniki ZZ – 1 opakowanie  
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0  

 

7) Ręczniki w rolce, białe dwuwarstwowe – 6 opakowań.  

Kolor: biały 75% 

Surowiec: 100 % ekologiczna makulatura 

Rodzaj: ręcznik w roli MAXI 

Dozowanie: rozwijanie od zewnątrz lub od środka 

Wyciągana tuleja: Tak 

Ilość warstw: 2 

Gramatura: 2x19 g/m 

Długość roli minimum: 135 m 

Szerokość roli: 190 mm / 200 mm 

Średnica roli: 19 cm 

Perforacja: Tak 

Gofrowany: Tak 

Ilość rolek w zgrzewce (opakowaniu): 6 szt. 

8)  Mokre chusteczki, pack – 4 opakowania. 

umożliwiają szybkie i łatwe oczyszczanie ciała dorosłego, także w okolicach intymnych. Dzięki składnikom aktywnym minimalizują 

ryzyko wystąpienia podrażnień. Minimum 80 szt. w opakowaniu. 

9)  Chusteczki higieniczne, białe dwuwarstwowe – 40 szt.  

 

 

 

10) Worki na śmiecie, pack –  5 opakowań  35l,  

11) Worki na śmiecie, pack –  5 opakowań  60l, 
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12) Worki na śmiecie, pack –  5 opakowań  120L 

13)  Płyn do podłóg, powierzchni – 12 szt 

- opakowanie: kanister 5 L  

- konsystencja: płynna 

- koncentrat  

- bezzapachowy  

- barwa: bezbarwna do jasno żółtego  

- można używać do zamgławiania  

- działanie: dezynfekujące na wirusy, grzyby i bakterie  

- przeznaczenie dezynfekcja ścian, podłóg i powierzchni  

- dopuszczony do używania w obiektach gastronomicznych  

- chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem  

- do użytku profesjonalnego  

- data ważności: minimum 1 rok od daty produkcji podanej na opakowaniu  

- pH: 5,0 - 7,5  

- pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr 1138/TP/2020  

 


