
Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów
oraz formę/kształt produktu gotowego.
Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą być nowe i wolne od wad fizycznych.
Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą posiadać potwierdzenia klas eurokodów odpowiadające
wymaganiom trudnozapalności i nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW

lp nazwa ilość jm cena netto opis poglądowy znak

1 suszarka do rąk 7 SZT. 0,00 0,00

Su

2 11 SZT. 0,00 0,00

R

3 dozownik mydła 18 SZT. 0,00 0,00

DM

wartość 
netto

Zdjęcia przykładowe. 
Dopuszcza się rozwiązania 

równoważne

Elektryczna suszarka do rąk, moc 
min.1800W, włączana 
automatycznie. Bryzgoszczelność 
IP23. Poziom hałasu max 55dB, 
Podłączenie na wtyczkę do 
istniejącego gniazda.

uchwyt na ręcznik 
papierowy w rolce

Stalowy uchwyt mocowany do 
ściany.

pojemność 400ml, z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego, zamykany na 
kluczyk. Możliwość uzupełniania 
mydła z kanistra.



4 8 SZT. 0,00 0,00

P

5 szczotka do wc 13 SZT. 0,00 0,00

S

6 kosz na odpady maxi 2 SZT. 0,00 0,00

K1

7 kosz na odpady midi 10 SZT. 0,00 0,00

K2

Pojemnik na papier 
toaletowy

 z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego, zamykany na kluczyk. 
Dostosowany do papieru o 
maksymalnej średnicy roli 32 cm

z tworzywa sztucznego, kolor szary 
bez pokrywki, wkładana do 
pojemnika od góry, stojąca

Stojący, pojemność 50-60L, z 
tworzywa sztucznego, otwierany 
ręcznie przy pomocy 
uchylnej/obrotowej pokrywy. Kolor 
szary. Dostosowany do 
jednorazowych worków

Stojący, pojemność 35L, z tworzywa 
sztucznego, otwierany ręcznie przy 
pomocy uchylnej/obrotowej pokrywy. 
Kolor szary. Dostosowany do 
jednorazowych worków



8 kosz na odpady mini 7 SZT. 0,00 0,00

K3

9 wieszak ścienny 3 SZT. 0,00 0,00

W1

10 16 SZT. 0,00 0,00

L1

11 2 SZT. 0,00 0,00

L2

Stojący, pojemność 9-10L, z 
tworzywa sztucznego, otwierany 
ręcznie przy pomocy 
uchylnej/obrotowej pokrywy. Kolor 
szary. Dostosowany do 
jednorazowych worków

Podwójny, wykonany z mosiądzu 
chromowanego lub stali.

lustro małe okrągłe nad 
umywalką

Lustro kryształowe, klasyczne, 
krawędz szlifowana c-kant. Rozmiar: 
Ø40-50cm, grubość szkła min. 4 mm, 
szlifowane brzegi. Mocowanie do 
ściany za pomocą wieszaków do 
luster

lustro duże prostokątne 
nad umywalką

Lustro kryształowe, klasyczne, 
krawędz szlifowana c-kant. Rozmiar: 
40x80cm, grubość szkła min. 4 mm, 
szlifowane brzegi. Mocowanie do 
ściany za pomocą wieszaków do 
luster



12 1 SZT. 0,00 0,00

L3

13 zlew gospodarczy 1 SZT. 0,00 0,00

ZLG

SUMA (netto): 0,00

lustro prostokątne 
wąskie

Lustro kryształowe, klasyczne, 
krawędz szlifowana c-kant. Rozmiar: 
40x160cm, grubość szkła min. 4 mm, 
szlifowane brzegi. Mocowanie do 
ściany za pomocą wieszaków do 
luster

Zlew gospodarczy głęboki do 
montażu na ścianie. Wymiary 
wewnętrzne komory min. 
50x40x23cm. Materiał – stal 
nierdzewna gr.0,9mm.



Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów
oraz formę/kształt produktu gotowego.
Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą być nowe i wolne od wad fizycznych.
Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą posiadać potwierdzenia klas eurokodów odpowiadające
wymaganiom trudnozapalności i nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

URZĄDZENIA

lp nazwa ilość jm cena netto opis poglądowy znak

1 Kuchenka mikrofalowa 1 SZT. 0,00 0,00

MV

2 czajnik bezprzewodowy 2 SZT. 0,00 0,00

Cz

SUMA (netto): 0,00

wartość 
netto

Zdjęcia przykładowe. 
Dopuszcza się rozwiązania 

równoważne

Kuchenka mikrofalowa o pojemności 
25-30 L. Moc 800-1200 W. 
otwieranie na bok.

Czajnik bezprzewodowy o 
pojemności 1,5-1,7 L. Moc 1800-
2400 W. Element grzejny – płaska 
grzałka płytowa. Sygnał dźwiękowy 
informujący o zagotowaniu się wody.



Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów
oraz formę/kształt produktu gotowego.
Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą być nowe i wolne od wad fizycznych.
Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą posiadać potwierdzenia klas eurokodów odpowiadające
wymaganiom trudnozapalności i nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

WYPOSAŻENIE

lp nazwa ilość jm cena netto opis poglądowy znak

1 Zegar ścienny duży 2 SZT. 0,00 0,00

ZGD

2 Zegar ścienny mały 13 SZT. 0,00 0,00

ZGM

wartość 
netto

Zdjęcia przykładowe. 
Dopuszcza się rozwiązania 

równoważne

Ø 45-60cm. Rama aluminiowa lub stal 
nierdzewna. Kolor tła tarczy: biały.

Ø 25-33cm. Rama aluminiowa lub stal 
nierdzewne. Kolor tła tarczy: biały.



3 Kosz na śmieci biurowy 10 SZT. 0,00 0,00

K1

4 3 KPL. 0,00 0,00

PŚ1

5 1 KPL. 0,00 0,00

Kosz z tworzywa sztucznego, poj. 14-
16l. Kolor nasycony: czerwony lub 
pomarańczowy lub żółty

Pojemniki do segregacji 
odpadów  87L

Komplet 3 pojemników do segregacji 
plastiku, szkła i papieru. Wykonany z 
wysokiej jakości polietylenu. 
Wyposażony w haczyki do mocowania 
worków. Pojemność pojedynczego 
pojemnika – 87 L. Wymagany atest 
higieniczny PZH. Każdy pojemnik w 
odpowiednim kolorze. Wymiary: 
wys.760mm, szer. 280mm, gł. 510mm.

Pojemnik do segregacji 
odpadów  3x15L

Komplet 3 pojemników do segregacji 
plastiku, szkła i papieru. Wykonany ze 
stali nierdzewnej. Pokrywa otwierana 
za pomocą pedału nożnego. Kosze 
wyposażone w wewnętrzny pojemnik 
(15 L) z uchwytem ułatwiającym 
opróżnianie. Pojemność – 3x15 L. 
Wymiary 590x340x480mm



6 Wieszak ścienny 28 SZT. 0,00 0,00

     W1     

7 Pojemnik na klocki 8 SZT. 0,00 0,00

     PK     

8 Podest 20 SZT. 0,00 0,00

     PK     

9 3 SZT. 0,00 0,00

W2

Wieszak ścienny na listwie drewnianej 
grubości 2cm. Wys.10cm. Dł. 150cm. 
Wieszaczki podwójne chromowane z 
odlewu. Rozstaw osiowy  wieszaczków 
15cm. (na każdym elemencie po 
10szt.)

Kolorowy pojemnik o pojemności  
min.45L z pokrywką, wykonany z 
wysokiej jakości tworzywa. Kolor do 
ustalenia. Wymiary min.: 
400x570x300mm

Przenośny, lekki i stabilny podest 
dziecięcy wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa i gumy. Antypoślizgowa 
powierzchnia zmniejszająca ryzyko 
poślizgnięcia się. Antypoślizgowy spód 
zapobiegający przesuwaniu się. Kolor 
do ustalenia. Obciążenie do 35kg.  
Wymiary: 37-39cm x 24-27cm x 12-
13cm

Wieszak  na narzędzia 
ogrodowe

Szeroki (ok.80 cm) wieszak 
wyposażony w cztery uchwyty do 
narzędzi ogrodowych. 



10 Panel narzędziowy 1 SZT. 0,00 0,00

PN

11 Wózek narzędziowy 1 SZT. 0,00 0,00

WK

12 Apteczka 3 SZT. 0,00 0,00

A

Panel narzędziowy perforowany do 
zawieszenia na ścianie. Metalowy, 
lakierowany proszkowo. Wymiary: 
szer.1000mm, wys.1000mm. W 
komplecie zestaw 30 haków do 
wieszania narzędzi.

Wózek narzędziowy lakierowany 
proszkowo. Wymiary: szer.460mm,  dł. 
680mm, wys. 655mm. Trzy zamykane 
szuflady na prowadnicach z  łożyskami 
kulowymi oraz szafka na większe 
narzędzia. Wysokość szuflad: 
2szt.75mm, 1szt.150mm. Koła Ø 
100mm, 2 stałe i 2 samonastawne z 
hamulcami. 

Apteczka ścienna z wyposażeniem 
podstawowym DIN 13157. Znak 
białego krzyża na zielonym tle, zgodne 
z Polską Normą. Metalowa, z 
zamknięciem na patent. Malowana 
farba proszkową. Wymiar: 
50x33x13cm. 



13 Donica duża 2 SZT. 0,00 0,00

DON

14 2 SZT. 0,00 0,00

SM1

15 20 KPL. 0,00 0,00

Duża donica wykonana z tworzywa 
sztucznego o strukturze ratanu w 
kolorze antracytowym. Wysoka jakość 
materiału zapewniająca trwałość i 
zabezpieczająca doniczkę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi takimi 
jak pęknięcia, stłuczenia i 
zarysowania. Powierzchnia doniczki 
odporna na promieniowanie UV,  
gwarantująca trwałość koloru. 
Odporna na warunki atmosferyczne: 
mróz (w suchej masie do -30 stopni), 
deszcz oraz śnieg. 
Wyposażona w wewnętrzny wkład, 
który jest opierany bezpośrednio na 
ściankach doniczki i nie wymaga 
żadnego montażu.
Wymiary minimalne: 108x37cm, 
wysokość min. 37 cm

Kosz betonowy na 
śmieci

Kosz parkowy wykonany z betonu 
architektonicznego o klasie B25. 
Odporny na uszkodzenia mechaniczne 
i warunki atmosferyczne. Wyposażony 
w ocynkowany wkład o pojemności 40 
l, wykonany z blachy o grubości 0,5 
mm.
Wymiary: 40x40x60cm

Odbojnik drzwiowy 
podłogowy

Podłogowy odbojnik drzwiowy 
wykonany ze stali szlachetnej i gumy. 
W komplecie wkręt z dyblem. 
Wysokość ok. 40mm



16 Mata wejściowa 2 SZT. 0,00 0,00  

MATA

SUMA (netto): 0,00

Profesjonalna mata wejściowa do 
użytku wewnątrz obiektów. 
Przeznaczona do miejsc o dużym i 
bardzo dużym natężeniu ruchu.  
Charakteryzująca się dużą 
wytrzymałością i zwiększoną 
zdolnością do szorowania obuwia. 
Wysoką pochłanialność wody do 6l/m2 
i zanieczyszczeń stałych,
kurzu i brudu do 4 kg/m2.
Dwa rodzaje włókien – sztywne 
czyszczące trudny do usunięcia brud i 
delikatniejsze usuwające kurz i wilgoć. 
Włókna trwale scalone ze spodem. 
Spód z gumy nitrylowej zapobiegający 
niekontrolowanemu przemieszczaniu 
się maty. Szeroka krawędź gumowa, 
zabezpieczająca przed strzępieniem 
się maty oraz tworząca nieckę 
zatrzymującą wodę i zanieczyszczenia 
pomiędzy włóknami. Własności 
antystatyczne.
Odporna na działanie światła. 
Możliwość wielokrotnego prania w 
temperaturze do 60°C. Certyfikat 
pożarowy EN 13501-1. Wymiary 
150x250cm. Kolorystyka do ustalenia.



Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów

oraz formę/kształt produktu gotowego.

Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą być nowe i wolne od wad fizycznych.

Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą posiadać potwierdzenia klas eurokodów odpowiadające

wymaganiom trudnozapalności i nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

lp nazwa ilość jm cena netto opis poglądowy znak

1 1 KPL. 0,00 0,00

2 1 KPL. 0,00 0,00

3 Godło wewnętrzne 12 SZT. 0,00 0,00

SUMA (netto): 0,00

wartość 
netto

Zdjęcia przykładowe. 
Dopuszcza się rozwiązania 

równoważne

Oznaczenia 
pomieszczeń

Tabliczki informacyjne aluminiowe lub z 
laminatu gr.1,6mm, nieścieralne, 
odporne. Podklejone pianką montażową 
pozwalającą nakleić je w dowolnym 
miejscu (ściana, drzwi, szyba). Kolory 
tabliczek i szyldów wg wzoru. Komplet 
zawiera 62 tabliczki o wymiarach 
~12x5cm. Szczegóły dotyczące napisów 
do ustalenia z Zamawiającym.

Numeracja szafek w 
szatniach i  stanowisk 
komputerowych

Tabliczki informacyjne aluminiowe lub z 
laminatu gr.1,6mm, nieścieralne, 
odporne. Podklejone pianką montażową 
pozwalającą nakleić je w dowolnym 
miejscu (ściana, drzwi, szyba). Kolory 
tabliczek i szyldów wg wzoru. Komplet 
zawiera 300 tabliczek o wymiarach 
~5x5cm. Szczegóły dotyczące napisów 
do ustalenia z Zamawiającym.

Godło papierowe w ramie aluminiowej, za 
szkłem lub plexi. Wymiary 21x30cm


	SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

