Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego Nr 1/09.01.01/2015
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp.

Przedmiotu
zamówienia

1.

Podest do toalet i
umywalek

2.

Lustro

3.

Podajnik na papier
toaletowy

4.

Kosz na śmieci

5.

Kosz na śmieci

6.

Szczotka do wc

7.

Lustro

8.

Podajnik na mydło

9.

Suszarka do rąk

10.

Podajnik na papier
toaletowy

Opis przedmiotu zamówienia
TOALETA DLA DZIECI
Bezpieczny podest dziecięcy z tworzywa
sztucznego, wykończony antypoślizgami.
Wym. 42x30x14 (+/- 20%)
Lustro wykonane z z miękkiego, odpornego na
działanie zewnętrzne plastiku.
Wym. 55x47 ( +/- 20%)
Podajnik na papier toaletowy z tworzywa
ABS, kolor: biały. Kontrola poziomu
zawartości wkładu, zamykany na kluczyk,
dostosowany do papieru o max. średnicy rolki
19 cm
Kosz na śmieci wykonany z tworzywa
sztucznego, otwierany ręcznie, w kolorze żółto
pomarańczowym, pokrywa w kształcie głowy
tygryska. Wymiary 26,5 x 26,5 x 38,5 cm
(+/ 20%), pojemność 20 l
Kosz na śmieci wykonany z tworzywa
sztucznego, otwierany ręcznie, w kolorze
zielonym, pokrywa w kształcie głowy żaby.
pojemność 20 l
Wolnostojąca, niezabudowana szczotka do
czyszczenia wc . Szczotka, obudowa: stal
nierdzewna, wkład: szkło, końcówka
szczotki: tworzywo.
TOALETA DLA PERSONELU
Wymiary: 70 x 50 x 3,6 cm. Możliwość
montażu w pionie i w poziomie
materiał: tworzywo ABS, kolor: biały,
pojemność 0,5 litr
Suszarka wykonana z : ABS
Wym.: szer. 24cm/wys. 30cm/gł. 14,5cm
Kolory : szary Moc znamionowa
1200W
Czas suszenia
ok. 30s
Podajnik na papier toaletowy z tworzywa
ABS, kolor: biały. Kontrola poziomu
zawartości wkładu, zamykany na kluczyk,
dostosowany do papieru o max. średnicy rolki
19 cm
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11.

Kosz na śmieci

Kosz metalowy z przyciskiem pedałowym,
pojemność: 20 l. Materiał obudowy: stal
nierdzewna polerowana, zawias plastikowy.
Wykończenie powierzchni: chrom (połysk).
Sposób otwierania: przycisk pedałowy.
Wyjmowane plastikowe wiadro.
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12.

Szczotka do wc
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13.

Wiadro z pokrywą
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14.

Kosz do śmieci
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15.

Podajnik na mydło
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16.

Suszarka do rąk

Wolnostojąca, niezabudowana szczotka do
czyszczenia wc . Szczotka, obudowa: stal
nierdzewna,
wkład: szkło,
końcówka
szczotki: tworzywo.
KUCHNIA
Wiadro z pokrywą
wykonane ze stali
nierdzewnej, kolor: stalowy, pojemność: 8 l
Kosz do śmieci wykonany ze stali szlachetnej,
otwierany za pomocą pedała nożnego,
pojemność: 40 litrów
materiał: tworzywo ABS, kolor: biały,
pojemność 0,5 litr
Elektryczna suszarka do rąk, obudowa z ABS,
kolor biały, moc 1650W-2000W, cicha w
eksploatacji, osuszenie rąk ca 30 sek.
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18.
19.

20.

21.

WYPOSAŻENIE DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH
Odkurzacz
Odkurzacz o mocy silnika 950 W, pojemności szt.
worka na kurz 3.5 l, z filtrem EPA E11,
schowkiem na akcesoria oraz turboszczotką.
Rury metalowe, teleskopowe z zatrzaskiem.
Ścierka do podłogi
Bawełniana ścierka w kolorze białym o wym. szt.
70x80 ( +/- 20%)
Miotła do zamiatania
Miotła, szczotka do zamiatania 50cm z włosia szt.
kokosowego. Metalowy uchwyt, wymiary:
szer. 12 cm, wys.15 cm, dług. 50 cm
Wózek sprzątający
Profesjonalny wózek do sprzątania i mycia szt.
podłóg na większych powierzchniach.
Wyciskarka obsługuje wszystkie rodzaje
mopów. Na stelażu wykonanym ze stali.
Wiadro wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na uszkodzenia o pojemności 15 l
Mop obrotowy z
Wiadro z wirówką wyprodukowane z szt.
wiadrem
wysokiej jakości przetworzonego pp.
Wiaderko
o
owalnym
kształcie,
z
zamontowaną wirówką oraz wyposażone w
trwały
i
wysokiej
jakości
nacisk
uruchamiający pracę. Mop w mechanicznym
sicie jest wyżymany 1000 razy na minutę.
Mop obrotowy z drążkiem - ergonomiczny
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22.
23.

Wkład do mopa
obrotowego
Zestaw do mycia szyb

24.

Zestaw koszy do
segregacji odpadów

25.

Kosz na śmieci

26.

Wycieraczka

27.

Wycieraczka

mop w kształcie trójkąta z elastycznym
złączem,. drążek
3-częściowy. Nakładka
mopa wykonana z chłonnych ultra-cienkich
włókien, nadająca się do każdego rodzaju
powierzchni. Nakładka jest wymienialna i
może być prana w pralce.
Wkład zapasowy pasujący do mopa
obrotowego z poz. 22
Skład zestawu:
- ściągaczka z barankiem do mycia szyb
- baranek do mycia szyb
- ściągaczka z gąbka do mycia szyb
- guma do ściągaczki do mycia szyb
- ściągaczka do wody 45 cm
- aluminiowy trzonek teleskopowy do
ściągaczek, skrobaczek 4, 5 m
- końcówka łamana do skrobaków, ściągaczek
-wiadro do płukania baranków i ściągaczek
Zestaw 3 koszy z tworzywa sztucznego do
segregacji
odpadów
z pokrywami
w 3 kolorach lub z naklejkami (papier,
plastik, szkło). Możliwość
konfiguracji
montażu.
Pojemność
pojedynczego
pojemnika 30 l.
Zastosowanie wewnątrz
budynków.
Kosz na śmieci wykonany z tworzywa
sztucznego, otwierany ręcznie, w kolorze
biało czarnym , pokrywa w kształcie głowy
pandy. Wymiary 26,5 x 26,5 x 38,5 cm
(+/ 20%), pojemność 20 l
Wycieraczka wykonana z naturalnych
włókien kokosowych, połączonych w
procesie produkcji z antypoślizgowym
podkładem winylowym. Wymiary: 170x180
cm, gr. (17 mm Kolor: naturalny
Wycieraczka wykonana z naturalnych
włókien kokosowych, połączonych w
procesie produkcji z antypoślizgowym
podkładem winylowym. Wymiary: 90 x170
cm gr. (17 mm Kolor: naturalny
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