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Załącznik 1B
Znak sprawy: GOPS.4216.1.2018

Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy
CZĘŚĆ II

Lp.

NAZWA

1.

Lada do sali
informatycznej

2.

Dywan do dużej Sali

DOPOSAZENIE ŚWIETLICY

Potwierdzam
spełnienie
wymogów
Zamawiającego
zgodnie ze
Opis
Szczegółowym
Opisem
Przedmiotu
Zamówienia
TAK/NIE
CZĘŚĆ II
DOPOSAZENIE ŚWIETLICY
Dwa blaty połączone z jednej płyty, dopasowane do
wnęki w kształcie litery L, z zaokrąglonymi kantami.
Oba blaty wykonane z płyty laminowanej (wiórowej)
kolor buk, o gr.18 mm, wykończonej obrzeżem PCV o
gr. 2 mm w kolorze limonki; o wymiarach 2,30m x
1,50m;
na
czterech
stabilnych
nogach
chromoniklowych fi 40 mm; wymiary jednego blatu:
2,30 x 0,50 m - 1 ściana; wymiary drugiego blatu:
1,00 x 0,50 m - 2 ściana
Lada wyposażona w elementy mocowania do ściany.
Dywan do dużej sali (66m2) zajęciowej z atestami
Dywan o wym. 4.00x5.00m, z atestem higienicznym PZH,
dopuszczony do użycia w jednostkach oświatowych

ILOŚĆ

Cena jedn.
brutto
[zł]

1 szt.

1 szt.
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Wartość pozycji
brutto
[zł]

3.

Rolety wewnętrzne do
świetlicy

4.

Dozownik mydła w
płynie 1 l

5.

Dozowników ręczników
składanych

6.

Dozownik papieru
toaletowego

7.

Zestaw do czyszczenia
WC

8.

Miotła domowa z kijem

9.

Zmiotka z szufelką

wymagany przy kontroli Sanepidu; Atest dokumentujący
antyelektostatyczność, łatwy do utrzymania w czystości,
konstrukcja przędzy tworzącej okrywę runową,
zabezpiecza przed wbijaniem się w niego różnego
rodzaju drobin. Służący do zajęć terapeutycznych.
Kolorowy
Rolety materiałowe w zabudowie aluminiowej z prowadnicami, materiał podgumowany z zewnętrznej strony.
Wymiary rolet ( szer*wys):
56,6*138 cm( sala dzienna + sala informatyczna)
14 szt.
77,9*97,9 cm( drzwi wejściowe )
1 szt.
127,4*67 cm ( szatnia )
1 szt.
97,4*67 cm (kadry + schowek)
2 szt.
127,4* 67 cm (pomieszczeni kuchenne)
1 szt.
 w kolorze białym
 okienko do kontroli ilości mydła
3 szt.
 zamykany na klucz
 wykonany z wysokiej jakości materiału
 przystosowany do tradycyjnych ręczników
składanych „V” tzw.”ZZ”
 mieści min. 600 szt. ręczników
 w kolorze białym
3 szt.
 okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku
 zamykany na klucz
 wykonany z wysokiej jakości materiału
 przystosowany do papieru o max. średnicy rolki
22 cm
 w kolorze białym
2 szt.
 okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku
 zamykany na klucz
 wykonany z wysokiej jakości materiału
 klasyczna stojąca szczotka do WC
 kolor biały
2 szt.
 wykonana z plastiku
tradycyjna miotła domowa z syntetycznym włosiem i
1 szt.
plastikową oprawą
 tradycyjna zmiotka i szufelka
 zmiotka z syntetycznym włosiem i plastikowa
1 szt.
oprawą
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10.

Kosz na śmieci
plastikowy













11.

Wiaderko na kółkach z
prasą i mopem płaskim
z mikrofazy







12.

Zestaw wiadro wraz z
mopem paskowym

13.

Łopata do śniegu













szufelka zakończona gumą która zapewnia
dokładne przyleganie do czyszczonej powierzchni
pojemność: min. 9 litrów
kolor obudowy: biały
wymiary: szerokość: 229 mm x głębokość: 189
mm x wysokość: 381 mm
wolno stojący kosz na odpady
dostosowany do worków jednorazowych
materiał obudowy: tworzywo sztuczne ABS
otwierany ręcznie - pokrywa wahadłowa
uchylna pokrywa - zdejmowana
zachowanie odpowiedniego poziomu higieny
kompletny zestaw do mycia podłóg
(wiaderko+wyciskarka+kpl. mopa)
mop z mikrofazy o szerokości 40 cm,
temperatura prania mopa: do 95°C
gotowy zestaw do mycia podłóg
wymiary wózka: wys. 97 cm x szer. 37 cm x dług.
45,5 cm
metalowe ramię wyciskarki
kij teleskopowy umożliwiający regulację (80 cm
przed rozłożeniem, 140 po rozłożeniu )
prasa szczękowa, dokładnie wyciska i odsącza
włókna mopa
prosty demontaż i montaż wyciskarki do
konstrukcji wiaderka
wiaderko oraz wyciskarka wykonane z tworzywa
sztucznego ABS
wiaderko koloru niebieskiego, pojemność 31L
średnica kółek 7 cm
zaczep na mop
gwarancja 12 miesięcy
3- częściowy, składany drążek
wkład wykonany z mikrofibry
wymiary wiaderka: 28,5 x 28,3 cm
pojemność wiadra: 13 l
rozmiar 440x370x1300 cm głęboka
wykonane z wysokiej jakości tworzywa
albuminowe okucie krawędzi roboczych

3 szt.

1 kpl

1 kpl

3 szt.
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14.

Półka zamykana na
klucz na artykuły
sanitarne i higieniczne

Półka zawieszana:
Wymiary: długość: 120 cm, szerokość: 40 cm,
wysokość: 60 cm
Półka dwudrzwiowa zamykana na klucz, kolor płyty i
frontów biały

1 szt.

Razem za całość [zł]:

Słownie brutto za część nr II: ………………………………..…………………………………… złotych

…………………………………

………………………………………………………………………….
(Pieczęć Wykonawcy)
(Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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