Załącznik nr 7

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
UWAGA:
Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne
i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.
Zadanie Nr 1 – Wyposażenie meblowe
L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

Przedmiot zamówienia
KRZESŁO METALOWE ISO AL

STOLIK KONFERENCYJNY 1600/800

STOLIK KONFERENCYJNY 1100/600

ŁÓŻKO SOSNOWE 90/200

MATERAC PIANKOWY 90/200/14

Opis przedmiotu zamówienia
- wym. wys./szer./głęb. 820/545/425
- stelaż metalowy
- malowany proszkowo
- kolor: aluminium
- siedzisko i oparcie zmywalne: plastyk
- kolor plastyku do uzgodnienia z
Zamawiającym

Ilość

250

- wym. wys./szer./głęb. 1600/800/760
- stelaż metalowy, malowany proszkowo
- kolor stelaża: aluminium
- płyta meblowa: DĄB SONOMA
- grubość blatu: 25mm

28

- wym. wys./szer./głęb. 1100/600/760
- stelaż metalowy, malowany proszkowo
- kolor stelaża: aluminium
- blat: płyta meblowa - DĄB SONOMA
- grubość blatu: 25mm

39

- łóżko z drewna naturalnego sosnowego
- kolor łóżka: naturalny, lakierowany
- wymiar pod materac: 90x200 cm
- długość całkowita: 206 cm
- szerokość całkowita: 99 cm
- wysokość ramy od strony głowy: 50 cm
- wysokość ramy z przodu łóżka: 34 cm
- przestrzeń pod łóżkiem: 21,5 cm
- grubość ramy: 2,6 cm
- wym. wys./szer./dług. 14/90/200 [cm]
- materac z pianki poliuretanowej
- pokrowiec z tkaniny zmywalnej,
nieprzemakalnej,
paroprzepuszczalnej, nadaje się do
dezynfekcji
- kolor: beżowy lub zielony
- wym. wys./szer./gł.1950x900x600
[mm]

60

60

6.

7

8.

9.

10.

11.

SZAFA UBRANIOWA WOLNOSTOJĄCA
1950x900x600

BIURKO 760x1200x600

SZAFKA NA BUTY 850x800x380

WIESZAK UBRANIOWY NAD SZAFKĄ
NA BUTY

SZAFKA NOCNA

REGAŁY DO ŚWIETLICY

Sposób wykończenia:
- kolorystyka: DĄB SONOMA
- materiał: płyta melaminowa gr. 18mm,
okleina PCV 1mm
- ilość drzwi: 2
- rodzaj drzwi: uchylne
- w środku szafy po lewej stronie 4 półki,
po prawej
stronie górna półka z drążkiem do
wieszania
ubrań
- zawiasy oparte na systemie Rejs
(cichego
domyka)
- wym. wys./szer./gł.760x1200x600
[mm]
Sposób wykończenia:
- kolorystyka: : DĄB SONOMA
- materiał: płyta melaminowa gr. 18mm,
okleina PCV 1mm
- ilość drzwi: 2
- rodzaj drzwi: uchylne
-z lewej strony biurka szafka otwierana,
plus szuflada
- blat gr.28mm
- zawiasy i prowadnice oparte na
systemie Rejs (cichego domyka).
- wym. wys./szer./gł.850x800x380 [mm]
Sposób wykończenia:
- kolorystyka: : DĄB SONOMA
- materiał: płyta melaminowa gr. 18mm,
okleina PCV 1mm
-z środku szafki 2 półki
- zawiasy oparte na systemie Rejs
(cichego domyka).
- wym. wys./szer. 1250x500 [mm]
Sposób wykończenia:
- kolorystyka: : DĄB SONOMA
- materiał: płyta melaminowa gr. 18mm,
okleina PCV 1mm
- wym. wys./szer./gł.550x450x420 [mm]
Sposób wykończenia:
- kolorystyka: : DĄB SONOMA
- materiał: płyta melaminowa gr. 18mm,
okleina PCV 1mm
- wyposażenie 2 szuflady
- prowadnice oparte na systemie Rejs
(cichego domyka).
- wym. wys./szer./gł.1500x2000x420
[mm]
Sposób wykończenia:

61

10

23

23

61

- kolorystyka: : DĄB SONOMA
- materiał: płyta melaminowa gr. 18mm,
okleina PCV 1mm
- ilość drzwi: 2
- rodzaj drzwi: uchylne
- w środku regału 4 półki
- zawiasy oparte na systemie Rejs
(cichego
domyka)
12.

14.

15.

SZAFA AKTOWA

SZAFKI ZLEWOWE

STÓŁ NA OŁTARZ

- wym. wys./szer./gł.2000x400x1100
[mm]
Sposób wykończenia:
- kolorystyka: DĄB SONOMA
- materiał: płyta melaminowa gr. 18mm,
okleina PCV 1mm
- ilość drzwi: 2
- rodzaj drzwi: uchylne
- w środku szafy 4 półki,
- zawiasy oparte na systemie Rejs
(cichego
domyka)

- wym. wys./szer./gł.820x800x600 [mm]
Sposób wykończenia:
- kolorystyka: DĄB SONOMA
- materiał: płyta melaminowa gr. 18mm,
okleina PCV 1mm
- wym. wys./szer./gł.1000x1550x700
[mm]
Sposób wykończenia:
- kolorystyka: DĄB SONOMA
- materiał: płyta melaminowa gr. 36mm,
okleina PCV 1mm

5

6

3

1

16.

SZAFKA NA LEKI ZAMYKANA NA KLUCZ

- wym. wys/szer/gł.
210/80/40
Wykonana z płyty melaminowej pcv

2

17.

STÓŁ REHABILITACYJNY
STANDARDOWY

1

18

FOTEL BIUROWY

-Całkowita szerokość: 55cm
- Całkowita długość: 188cm
- Całkowita wysokość: 51cm
- Kąt nachylenia wezgłowia: +/40stopni
- Masa stołu: 27kg
- Dopuszczalne obciążenia: 180 kg
- kolorystyka: beżowy
o Oparcie i siedzisko wykonane ze
skóry ekologicznej, dodatkowo
wstawki z siateczki MESH
o Funkcja kołyski dostosowana do
wagi ciała TILT; blokada w

10

o
o
o
o
o

19

SZAFKA METALOWA BHP

pozycji
pionowej
Regulowana wysokość siedzenia
( amortyzator gazowy )
Szerokie wyprofilowane
podłokietniki PVC + PU
Ergonomiczne oparcie
Wygodny zagłówek
Komplet kółek w zestawie –
kółka gumowane, nie rysujące
powierzchni!

Max. Obciążenie fotela: 120 kg
 Ilość segmentów: 2.
 W każdej komorze półka, drążek
i 2 haczyki.
 Atest higieniczny
 Stabilna, zgrzewana
konstrukcja.
 Blacha stalowa 0,6mm.
 Malowana proszkowo.
 Profil wzmacniający drzwi.
 Nowoczesna perforacja
(wywietrzniki).
 Naklejany identyfikator.
 Ryglowanie 1-punktowe.
 Każdy zamek z 2 kluczami w
systemie klucza master.
 Otwory montażowe do
skręcenia szafek ze sobą oraz do
ściany.

24

Zadanie Nr 2 – Artykuły AGD, RTV

L.p.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
55" rozdzielczość ekranu 3840x2160,
dźwięk 20W, mega Contrast, tryb
filmowy,SAT, kompatybilność
Multiroom, SMART TV,UHD, WiFi Direct,
USB 2, HDMI 3, Klasa A++
Wieża PANASONIC SC-HC295EG-W
Biały, odtwarzacz CD, CD-R, CD-RW, typ
radia FM, Tuner z RDS, , USB, MP3, AUX

Ilość

1.

Telewizor z uchwytem mocującym na
ścianę

2.

Wieża/odtwazacz CD

3.

Kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa, kolor biały,
pojemność 20l, moc 700 W,

5

Kuchenka elektryczna dwu-płytowa

Podwójna kuchenka elektryczna Moc
2250 W Dwie płyty grzejne - 18,5 cm i
15,5 cm Chromowana obwódka płyt
grzejnych Płynna regulacja temperatury
Kontrolka informująca o nagrzaniu płyty
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Nóżki antypoślizgowe

2

4.

5.

Lodówka

Lodówka, Wysokość [cm]: 83.1
Szerokość [cm]: 48
Głębokość [cm]: 45
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: 80
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: 10
Bezszronowa (No Frost): Tak
Kolor: Biały klasa energetyczna A+

6.

Lodówki

Wysokość [cm]: 143
Szerokość [cm]: 55
Głębokość [cm]: 58
Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: 171
Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: 41
Bezszronowa (No Frost): Nie
Roczne zużycie energii [kWh]: 211.7
Kolor: Biały
Kod produktu: 213187
Klasa energetyczna: A+

7.

Czajnik elektryczny

Czajnik ,1,7 l

2

2

2

4

8

8.

9.

Żelazko

Pralka

10. Deska do prasowania

11. Suszarka bębnowa

Żelazko
Moc 2800 W
Silny stumień pary
Sposób załadunku: Od przodu
Szerokość [cm]: 60
Głębokość [cm]: 42
Wysokość [cm]: 85
Maksymalna prędkość wirowania
[obr/min]: 1000
Pojemność [kg]: 6
Zużycie energii [kWh]: 0.67
Kolor: Biały
Klasa energetyczna:
A++
Deska do prasowania , Rodzaj deski:
Nieelektryczna
Podstawka pod żelazko: Tak
Antenka podtrzymująca przewód: Nie
Wykonanie blatu: Siatka metalowa
Wysokość maksymalna [cm]: 95
Suszarka kondensacyjna A++,
pojemność ładowania 8 kg, suszarka
kondensacyjna, standardowa, załadunek
od frontu, głębokość: 63,6 cm,
szerokość: 59,7 cm, wysokość: 84,2 cm,
funkcje blokady, wskaźnik pojemnika na
wodę, sygnał dźwiękowy zakończenia
cyklu

1

1

1

1

12. Suszarka na bieliznę

długość linek 20m 101x66,5x12
Głębokość [cm]: 91 cm Szerokość [cm]:
57 cm

2

13. Suszarka do włosów

Suszarka Moc [W]: 2200
Jonizacja: Tak
Funkcja Turbo: Nie
Funkcja zimnego nadmuchu: Tak

2

14. Telefon stacjonarny bezprzewodowy

Automatyczne wybieranie prefiksu
operatora
Plug&Play
Połączenia wewnętrzne
Przekazywanie połączeń zewnętrznych
na inne słuchawki
Tryb nocny,
Wyłączenie dzwonka dla połączeń
anonimowych

9

Zadanie Nr 3 – Artykuły gastronomiczne

Lp.

Nazwa przedmiotu

1

Szafa przelotowa

2

Wózek platformowy

Opis przedmiotu



3

Wózek kelnerski 2 półkowy

Ilość

1000x600x850mm drzwi suwane
Szafa przelotowa 1000x600x850 mm
wykonana z wysokiej jakości stali
nierdzewnej. Drzwi suwane. Dwie
przestawne półki, środkowa
zamontowana na stałe.
730x490 (pow. Robocza 660x485)
Wózek platformowy ze składana
rączka
udzwig do 100 kg o wymiarach
powierzchni roboczej 660 x 485 mm

1szt

Wózek wykonany z wysokiej jakości

1szt

1szt

stali nierdzewnej
półki wyłożone od spodu matriałem
dźwiękochłonnym
posiadacy 4 skrętne koła, 2 hamulce
liczba półek: 2
odległość min. półkami (mm): 550
max. obciążenie półki (kg): 50

4

Pojemnik na sztućce

okrągły fi120 ze stali nierdzewnej

8szt

5

Widelec obiadowy

wysokiej jakości stal nierdzewna, duża
opdporność na korozję, wykończenie
na wysoki połysk, możliwość mycia w
zmywarce

84szt

6

Łyżka stołowa

wysokiej jakości stal nierdzewna, duża
opdporność na korozję, wykończenie
na wysoki połysk, możliwość mycia w
zmywarce

84szt

7

Łyżka deserowa

wysokiej jakości stal nierdzewna, duża
opdporność na korozję, wykończenie
na wysoki połysk, możliwość mycia w
zmywarce

84szt

8

Nóż obiadowy

wysokiej jakości stal nierdzewna, duża
opdporność na korozję, wykończenie
na wysoki połysk, możliwość mycia w
zmywarce

84szt

9

Nóż kuchenny

nóż kuchenny uniwersalny, wykonany
z wysokiej jakości tworzywa, nadający
się do mycia w zmywarce

3szt

ostrze 200mm
10

Talerzyk deserowy

fi 15cm Trianon Arcoroc

84szt

okrągły, biały o średnicy 14 cm z
możliwością używania w mikrofali i
mycia w zmywarce
11

Talerz

fi 25cm Trianon Arcoroc

84szt

okrągły, biały o średnicy 25 cm z
możliwością używania w mikrofali i
mycia w zmywarce
12

Talerz głęboki

fi 25cm Trianon Arcoroc

84szt

okrągły, biały o średnicy 20 cm z
możliwością używania w mikrofali i
mycia w zmywarce
13

Kubek do gorących napoi 250ml

14

Koszyk do pieczywa

15

Pojemnik na odpady

16

Gałkownica do ziemniaków

wykonany z wysokiej jakości tworzywa,
nadający się do mycia w zmywarkach o
pojemności 250 ml.






84szt

Koszyk o wymiarach 32x26cm
wykonany z polipropylenu
krawędź wzmocniona drutem
z możliwością mycia w zmywarce
Pojemnik na odpady o
pojemności 45 L z pokrywką

10

Gałkownica do ziemniaków wykonana z
wysokiej jakości stali nierdzewnej
Solidna konstrukcja z możliwością mycia

2

2

w zmywarkach
17

Patelnia 245cm z powłoką Platinum

Patelnia z odlewanego aluminium z 3
warstwową oryginalną nieprzywieralną
powłoką Teflon® Platinum. Ze
specjalnym termicznym dnem
zapewniającym oszczędność energii i
równomierny rozkład temperatury na
całej patelni.

1szt

Patelnie można używać na wszystkich
rodzajach kuchni, w tym
INDUKCYJNYCH. Można myć w
zmywarce.
18

Zestaw garnków z pokrywkami

Garnki z pokrywami wykonane ze stali
nierdzewnej o pojemnościach: 1,6 l,

1kpl

19

Termobox GN1/1

2,2l, 5,8l i rondel z pokrywka 1 l.
Pokrywy wykonane ze szkła
hartowanego i stali nierdzewnej z
otworem do uwalniania pary.
Nadające się do kuchenek
indukcyjnych, elektrycznych i
gazowych.
Termoport z pokrywą; materiał: EPP –

5szt

polipropylen spieniony
20

Pojemnik GN1/1 20cm wysokości

21

Pojemnik GN1/3 20cm wysokości

22

Pojemnik GN1/6 20

23

Pokrywa szczelna GN1/1

24

Pokrywa szczelna GN1/3

25

Pokrywa szczelna GN1/6

26

Dzbanek stalowy 1,9l

27

Serwetnik stal satynowana

Pojemnik wykonany ze stali
nierdzewnej
Pojemnik wykonany ze stali
nierdzewnej
Pojemnik wykonany ze stali
nierdzewnej
Pokrywa szczelna GN 1/1 do
profesjonalnych pojemników
gastronomicznych wykonana ze stali
nierdzewnej
Pokrywa szczelna GN 1/3 do
profesjonalnych pojemników
gastronomicznych wykonana ze stali
nierdzewnej
Pokrywa szczelna GN 1/6 do
profesjonalnych pojemników
gastronomicznych wykonana ze stali
nierdzewnej
Dzbanek ze stali nierdzewnej o
pojemności 1.9l z wygodnym
uchwytem
Serwetnik wykonany ze stali
satynowanej

4szt
6szt
6szt
4szt

6szt

6szt

6szt

8szt

Zadanie Nr 4 -Artykuły gospodarstwa domowego
Lp.

Nazwa przedmiotu

Opis przedmiotu

Ilość

1.

Kosz na śmieci

wym. 38,5x33,5x63,5 cm, wysokiej
jakości tworzywo sztuczne obrotowa
pokrywa

50

2.

Lustra łazienkowe

w kolorze białym standardowym w
ramach plastikowych

30

3.

Szczotka wraz z pojemnikiem w kolorze
Komplet WC do czyszczenia toalety białym

36

solidna budowa
wykonany z tworzywa ABS, odpornego
na uderzenia

4.

Uchwyt na papier toaletowy

5.

Uchwyt na ręczniki

BIAŁY Wieszak plastikowy 5 haków

6.

Dozowniki na mydło

plastik ABS biały, pojemność 0,5 l.,
okienko kontrolne, zamek i kluczyk
plastikowy, zawór niekapek,
wym.:16x9x9

7.

Wycieraczki

Wolno leżąca mata gumowa, wysokiej
jakości, wymiar: 80 cm x 120 cm

4

Wózki sprzątające

wym: 55,5x97,5x70 cm wymiary kosza
51x21x17 cm posiada 4 koła skrętne,
stojak na 2 wiadra, 4 uchwyty na
akcesoria i uchwyt na worki 125 l., 2
druciane kosze.

7

8.

36
36
1

Zadanie Nr 5 – Asortyment pościelowy
Lp.

Nazwa przedmiotu

Opis przedmiotu
Kołdra z wypełnieniem silikonowym rurkowy
typu hollow. Rozmiar 156/200, pokrycie
mikrofaza. Kolor różowy
Poduszka pikowana roz. 70/80 pokrycie
mikrofaza wypełnienie silikon kulkowy typu
hollow
Koc akrylowy roz. 160/200 waga 1,9 kg
Tkanina kora satynowa 100% bawełna, poszwa
160/200 + 1 poszewka 70/80 zapięcie na zakład
30 cm. Z wysoką odpornością na pranie,
maglowanie i dezynfekcje
Prześcieradło frote z gumą roz. 90/200
Narzuty dwustronne roz. 160/210 tkanina satyna
bawełna 100% Kolor do uzgodnienia z
zamawiającym

Ilość

1

Kołdra

2

Poduszka

3

Koc

4

Pościel (poszwa + poszewka)

5

Prześcieradło

6

Narzuty

7

Ręczniki

Ręczniki frote roz. 50/100 (zwoltex) 450 G/M2.
Kolory zielony, czerowny, fioletowy i granatowy

180

8

Ręczniki

Ręczniki frote roz. 70/140 (zwolex). Kolory
zielony, czerowny, fioletowy i granatowy

180

9

Obrusy

Obrusy plamoodporne białe roz. 120/160

36

Obrusy plamoodporne roz. 140/180 kolor do uzg.
Z zamawiającym

36

10 Obrusy

60
60
60
120
120
60

11

Firana gotowa żakardowa
wysokość 80cm

Firana żakardowa wysokość 80cm kolor białymleczny, wzór do uzgodnienia z zamawiającym

55mb
(10szt)

12

Firana gotowa żakardowa
wysokość 90cm

Firana żakardowa wysokość 90cm kolor białymleczny, wzór do uzgodnienia z zamawiającym

15mb
(4szt)

13

Firana gotowa żakardowa
wysokość 150cm

Firana żakardowa wysokość 150cm kolor białymleczny, wzór do uzgodnienia z zamawiającym

28mb
(6szt)

14

Firana gotowa żakardowa
wysokość 180cm

Firana żakardowa wysokość 180cm kolor białymleczny, wzór do uzgodnienia z zamawiającym

113mb
(23szt)

15

Firana gotowa żakardowa
wysokość 200cm

Firana żakardowa wysokość 200cm kolor białymleczny, wzór do uzgodnienia z zamawiającym

35mb
(9szt)

16

Firana gotowa żakardowa
wysokość 280cm

Firana żakardowa wysokość 280cm kolor białymleczny, wzór do uzgodnienia z zamawiającym

5mb
(1szt)

17

Zasłona gotowa na taśmie wys. 180cm. Tkanina z
zasłona gotowa na taśmie wys.
połyskiem wzór i kolorystyka do uzg. z
180cm
zamawiającym

55szt

18

Zasłona gotowa na taśmie wys. 280cm. Tkanina z
zasłona gotowa na taśmie wys.
połyskiem wzór i kolorystyka do uzg. z
280cm
zamawiającym

2szt

19 karnisz metalowy 120cm

20 karnisz metalowy 140cm

21 karnisz metalowy 160cm

22 karnisz metalowy 180cm

23 karnisz metalowy 200cm

24 karnisz metalowy 240cm

Karnisz metalowy, nierdzewny ⌀19mm. Wariant
pojedynczy z żabkami i mocowaniami do ściany.
Zakończone płaskimi i krótkimi zaślepkami. Kolor
srebrny.
Karnisz metalowy, nierdzewny ⌀19mm. Wariant
pojedynczy z żabkami i mocowaniami do ściany.
Zakończone płaskimi i krótkimi zaślepkami. Kolor
srebrny.
Karnisz metalowy, nierdzewny ⌀19mm. Wariant
pojedynczy z żabkami i mocowaniami do ściany.
Zakończone płaskimi i krótkimi zaślepkami. Kolor
srebrny.
Karnisz metalowy, nierdzewny ⌀19mm. Wariant
pojedynczy z żabkami i mocowaniami do ściany.
Zakończone płaskimi i krótkimi zaślepkami. Kolor
srebrny.
Karnisz metalowy, nierdzewny ⌀19mm. Wariant
pojedynczy z żabkami i mocowaniami do ściany.
Zakończone płaskimi i krótkimi zaślepkami. Kolor
srebrny.
Karnisz metalowy, nierdzewny ⌀19mm. Wariant
pojedynczy z żabkami i mocowaniami do ściany.
Zakończone płaskimi i krótkimi zaślepkami. Kolor
srebrny.

13szt

4szt

9szt

1szt

12szt

6szt

karnisz podwójny metalowy
25
120cm

Karnisz metalowy, nierdzewny ⌀19mm. Wariant
pojedynczy z żabkami i mocowaniami do ściany.
Zakończone płaskimi i krótkimi zaślepkami. Kolor
srebrny.

15szt

karnisz podwójny metalowy
26
140cm

Karnisz metalowy, nierdzewny ⌀19mm. Wariant
pojedynczy z żabkami i mocowaniami do ściany.
Zakończone płaskimi i krótkimi zaślepkami. Kolor
srebrny.

16szt

karnisz podwójny metalowy
27
160cm

Karnisz metalowy, nierdzewny ⌀19mm. Wariant
pojedynczy z żabkami i mocowaniami do ściany.
Zakończone płaskimi i krótkimi zaślepkami. Kolor
srebrny.

3szt

karnisz podwójny metalowy
28
200cm

Karnisz metalowy, nierdzewny ⌀19mm. Wariant
pojedynczy z żabkami i mocowaniami do ściany.
Zakończone płaskimi i krótkimi zaślepkami. Kolor
srebrny.

8szt

karnisz podwójny metalowy
29
240cm

Karnisz metalowy, nierdzewny ⌀19mm. Wariant
pojedynczy z żabkami i mocowaniami do ściany.
Zakończone płaskimi i krótkimi zaślepkami. Kolor
srebrny.

4szt

