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CZĘŚĆ 2 – WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI 

 

UWAGA 

Cena musi zawierać dostawę i montaż wszystkich elementów. 
Dane podane w kolumnie: „Nazwa proponowanego towaru/ model/ nr katalogowy/ nazwa producenta/ 
karty katalogowe” powinny pozwolić na zweryfikowanie ofertowanego produktu pod kątem spełniania 
wymogów technicznych. 
 

SP Świedziebnia – oddział 0A 

Dla dzieci 

Lp. NAZWA 
OPIS SZCZEGÓŁOWY 

Ilość Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ 

nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe  
(do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1 
 
 

Miska ustępowa 

ze spłuczką 

Miska ustępowa ze spłuczką – 

lejowa z odpływem poziomym. W 

komplecie ze spłuczką oraz deską 

sedesową z plastikowymi 

zawiasami, wys. 33cm 

1     

2 
 
 

Lustro Lustro – wykonane z miękkiego, 
odpornego na działanie zewnętrzne 
plastiku, wym. około 55x47cm 

2     
 

3 Dozownik mydła 

w płynie 0,5l 

Podajnik na mydło wykonany z 
białego  tworzywa ABS, 
uruchamiany przyciskiem, 
wyposażony w wizjer do kontroli 
poziomu mydła,  zdejmowaną 
pokrywę i zawór i niekapek, w 
zestawie zestaw do montażu na 
ścianę, sprężyna wykonana ze stali 
hartowanej,poj. 05l 

2 

 

 

    
 
 

SUMA:   

 

SP Świedziebnia – oddział 0B 

Dla dzieci 

Lp. NAZWA 
OPIS SZCZEGÓŁOWY 

Ilość Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ 

nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe 
(do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1 
 

Miska ustępowa Miska ustępowa ze spłuczką – 

lejowa z odpływem poziomym. W 
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 ze spłuczką komplecie ze spłuczką oraz deską 

sedesową z plastikowymi 

zawiasami, wys. 33cm 

 
2 

2 
 
 

Lustro Lustro – wykonane z miękkiego, 
odpornego na działanie zewnętrzne 
plastiku, wym. około 55x47cm  
 

 
2 

    
 

3 Dozownik mydła 
w płynie 0,5l 

Podajnik na mydło wykonany z 
białego  tworzywa ABS, 
uruchamiany przyciskiem, 
wyposażony w wizjer do kontroli 
poziomu mydła,  zdejmowaną 
pokrywę i zawór i niekapek, w 
zestawie zestaw do montażu na 
ścianę, sprężyna wykonana ze stali 
hartowanej, poj. 0,5l 

 

2 

 

 

    
 
 

SUMA:   

 

SP Janowo 

Dla dzieci 

Lp. 
NAZWA 

OPIS SZCZEGÓŁOWY 
Szt. 

Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ 

nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe 
(do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1.  Lustro  

 

Wykonane z miękkiego, odpornego 

na działanie zewnętrzne plastiku, 

wym.  Około 55x47cm  

 

2     

2.  Dozownik mydła 

w płynie 0,5l 

 

Podajnik na mydło wykonany z 

białego  tworzywa ABS, 

uruchamiany przyciskiem, 

wyposażony w wizjer do kontroli 

poziomu mydła,  zdejmowaną 

pokrywę i zawór i niekapek, w 

zestawie zestaw do montażu na 

ścianę, sprężyna wykonana ze stali 

hartowanej, poj. 0,5l 

2     

3 Dozownik na 

ręczniki 

papierowe w 

listkach 

Dozownika na ręczniki papierowe w 
listkach wykonany z białego 
tworzywa ABS. Wyposażony w 
wizjer do kontroli ilości ręczników 
oraz plastikowy zamek i klucz. 
Przykręcany do ściany. Opakowanie 
zawiera zestaw wkrętów z kołkami. 
Sposób dozowania: wyciągnięcie 
jednej sztuki papieru powoduje 
wysunięcie się kolejnej. Wielkość 
listka 25 x 23 cm, poj. około 500 szt. 

2     

4 Podgrzewacz 

wody 

Podgrzewacz do wody Zbiornik 
pokryty emalią tytanową  „titanium 
plus“. Nowe moce (2 kW), anoda 

1     
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magnezowa, zewnętrzna regulacja 
temperatury, potrójny system 
bezpieczeństwa, izolacja z grubej 
pianki poliuretanowej. Parametry 
nie gorsze niż: 
- Rodzaj - elektryczny - 
pojemnościowy 
- Moc - 2000 W 
- Typ zasilania - 230V~ 
- Mocowanie - nadumywalkowy 
- Pojemność zasobnika - 30 l 
- Inne - Przyłącze wejście-wyjście 
1/2” 
- Wydatek c.w.u. - Czas 
podgrzewania (ΔT = 45°C) wynosi 52  
minuty 
- Wymiary zbliżone – 45 x 45 x 37 

cm. Uwaga:  Zamawiający 

dopuszcza tolerancję 

wymiarów np. +/- 2 cm  

SUMA:   

 

SP Michałki 

Dla dzieci 

Lp. 
NAZWA 

OPIS SZCZEGÓŁOWY 
Ilość 

Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ 

nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe 
(do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1.  Lustro Lustro – wykonane z miękkiego, 
odpornego na działanie zewnętrzne 
plastiku, wym. Około 55x47cm  
 

 
2 

    

2.  Dozownik mydła 
w płynie 0,5l 

Podajnik na mydło wykonany z 
białego  tworzywa ABS, 
uruchamiany przyciskiem, 
wyposażony w wizjer do kontroli 
poziomu mydła,  zdejmowaną 
pokrywę i zawór i niekapek, w 
zestawie zestaw do montażu na 
ścianę, sprężyna wykonana ze stali 
hartowanej, poj. 0,5l 

 

2 

 

    

3.  Podest dziecięcy Bezpieczny podest dziecięcy, 
zakończony  
gumowymi antypoślizgami, 

wym.zbliżone 42 x 30 x 14 cm. 

Uwaga:  Zamawiający 

dopuszcza tolerancję 

wymiarów +/- 2 cm  

1 w kolorze różowym,  

2     
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1 w kolorze niebieskim 

4.  Półki na kubeczki  Półeczka z 5 podwójnymi haczykami 

np. na  

ręczniki i miejscem na  10 

kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), 

wykonana z kolorowej płyty  

MDF. Element, w którym umieszcza 

się kubeczki wykonany z plastiku,  

2     

5.  Dozownik na 
ręczniki 
papierowe w 
listkach  

wykonany z białego tworzywa ABS. 

Wyposażony w wizjer do kontroli 

ilości ręczników oraz plastikowy 

zamek i klucz. Przykręcany do ściany. 

Opakowanie zawiera  

zestaw wkrętów z kołkami. Sposób 

dozowania: wyciągnięcie jednej 

sztuki papieru powoduje  

wysunięcie się kolejnej. Wielkość 

listka  25 x 23 cm, poj. około 500 szt. 

2     

6.  Nakładka 

sedesowa 

Nakładka na sedes dla dziecka 

zakończona  

gumowymi końcówkami, które 

zabezpieczają przed ześlizgnięciem 

się z WC, wym. zbliżone 30 x 40 x 15 

cm, kolory: 1 niebieski, 1 różowy 

2     

SUMA:   

 

Dla personelu 

Lp. 
NAZWA 

OPIS SZCZEGÓŁOWY 
Ilość 

Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ 

nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe 
(do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1.  Lustro Lustro do pomieszczeń o wysokiej 

wilgotności, posiadające ochronna 

folię zmniejszającą uszkodzenia w 

przypadku stłuczenia szyby, wym. 

60x60 cm 

2     

2.  Podajnik na 

mydło 

Podajnik na mydło wykonany z 

białego  tworzywa ABS, wyposażony 

w zawór niekapek i ergonomiczny 

przycisk, sprężyna wykonana ze stali 

hartowanej, poj. 1l 

2     

3.  Podajnik 

ręczników 

Dozownik na ręczniki papierowe ZZ 

w listkach wykonany z biało-szarego 

tworzywa ABS, wyposażony w wizjer 

do kontroli ilości ręczników oraz 

plastikowy zamek i klucz, 

przykręcany do ściany. W zestawie: 

wkręty z kołkami. Wielkość listka 

2     
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25x23 cm, poj. około 400 szt. 

SUMA:   

SP Zasady 

Dla dzieci 

Lp. NAZWA  
OPIS SZCZEGÓŁOWY 

Ilość Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ 

nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe 
(do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1 
 
 

Miska ustępowa 
ze spłuczką – 
lejowa z 
odpływem 
poziomym 

Miska ustępowa lejowa, z 
odpływem poziomym. W komplecie 
ze spłuczką oraz deską sedesową z 
plastikowymi zawiasami. Wysokość 
0,33m 

2 

    

2 
 
 

Dozownik mydła 

w płynie 0,5l 

 

Podajnik na mydło wykonany z 
białego  tworzywa ABS, 
uruchamiany przyciskiem, 
wyposażony w wizjer do kontroli 
poziomu mydła,  zdejmowaną 
pokrywę i zawór i niekapek, w 
zestawie zestaw do montażu na 
ścianę, sprężyna wykonana ze stali 
hartowanej, poj. 0,5l 

2 

    

3 Półka na 
kubeczki 

Ozdobna półeczka łazienkowa na 
10 kubeczków z wieszakami na 
ręczniki. Wykonana z płyty 
wiórowej lakierowanej. 

2 

    

SUMA:   

 

Dla personelu 

Lp. NAZWAOPIS SZCZEGÓŁOWY Ilość Nazwa 
proponowanego 

towaru/model/ nr 
katalogowy/ 

nazwa 
producenta/ karty 

katalogowe 
(do wyboru) 

Cena 
jedn. 
netto  
(w zł) 

Wartość 
netto  
(w zł) 

Wartość 
brutto  
(w zł) 

1 Podajnik na 
mydło 

Podajnik na mydło wykonany z 
białego tworzywa ABS. 
Wyposażony w zawór niekapek i 
ergonomiczny przycisk. Sprężyna 
wykonana ze stali hartowanej. 
Napełnianie z kanistra, pojemność 
1l. 

1 

    

SUMA:   
 

RAZEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE   

 


