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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego z dnia 13.09.2017 r. 

na realizację zadania pn. 
 

„Dostawa wyposażenia łazienek 

do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej” 

 
 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK – część I 

 

lp. nazwa przykładowa wizualizacja opis przedmiotu zamówienia 
jedn. 
miary 

ilość  

1.  szafka meblowa  

 

 szafka wisząca  

 szafka z 1 drzwiami  

 szafka wyposażona w 2 półki z regulowaną wysokością  

 front i korpus lakierowany 

 uchwyty metalowe w kolorze satyna 

 zawiasy z funkcją cichego samodomyku 

 wymiary: 40x22x80 cm (+/- 5 cm) 

 kolor: biały 

szt. 6 
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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK – część II 

 

lp. nazwa przykładowa wizualizacja opis przedmiotu zamówienia 
jedn. 
miary 

ilość  

1.  suszarka do rąk  

 

 suszarka elektryczna 

 materiał: stal nierdzewna  

 moc: min. 1600W ; max. 1700W 

 kolor: stal szczotkowana 

szt. 9 

 

 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK – część III 

 

lp. nazwa przykładowa wizualizacja opis przedmiotu zamówienia 
jedn. 
miary 

ilość  

1.  uchwyt  
na papier toaletowy  

 

 uchwyt ze stali nierdzewnej 

 konstrukcja zakończenia uchwytu uniemożliwiająca zsuwaniu się papieru 
toaletowego 

 pokrywa wykonana ze stali chromowanej w wysokim połysku 

 podajnik prawostronny 

 specjalne przyssawki do dokręcania – montaż nie wymagający wiercenia 

 przyssawki w komplecie 

 maksymalny udźwig 10 kg 

 wymiary uchwytu: 
długość:  14 cm  (+/- 2 cm) 
szerokość:  2 cm  (+/- 0,5 cm) 
wysokość:  20 cm  (+/- 2 cm) 

szt. 18 
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2.  kosz na śmieci  

 

 sposób otwierania: przycisk nożny (otwieranie pedałem) 

 kosz wolnostojący  

 kosz wykonany ze stali nierdzewnej 

 wyjmowany plastikowy pojemnik z rączką wewnątrz kosza  

 pojemność:  3l 

szt. 9 

3.  szczotka do WC  

 

 szczotka wykonana z satynowanej stali nierdzewnej 

 szczotka metalowa z plastikową, wymienną końcówką 

 wymiary:  
wysokość:  28 cm  (+/- 2 cm) 
szerokość: 14 cm  (+/- 2 cm) 
długość:  14 cm  (+/- 2 cm) 

szt. 18 

4.  dozownik do mydła  

 

 dozownik wykonany z satynowanej stali nierdzewnej  

 dozownik stojący z pompką 

 wymiary:  
wysokość:  17 cm (+/- 2 cm) 
szerokość:  8 cm  (+/- 1 cm) 
długość:  8 cm  (+/- 1 cm) 

szt. 19 

 


