Dostawa wyposażenia uzupełniającego do pomieszczeń Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku, w tym akcesoriów do łazienek
i przyborów do sprzątania i utrzymania czystości w Żłobku, według specyfikacji przedmiotu zamówienia określonego w
poniższej tabeli:

przedmiot zamówienia /
Lp.
wyszczególnienie
1 dozownik mydła w płynie

opis przedmiotu zamówienia
pojemność: 0,5 litra, materiał obudowy: tworzywo ABS, przeznaczenie:
mydło w płynie, sposób uruchamiania: przycisk, wizjer / okienko do
kontroli poziomu mydła, przystosowany do montażu na ścianie,
przykręcany, w komplecie zestaw wkrętów z kołkami, wyposażony w
zawór niekapek, zbiornik wielokrotnego napełniania, możliwość
uzupełniania mydła z kanistra, sprężyna: stal hartowana, kolor
obudowy: biały, dopuszcza się przycisk w innym kolorze,
wymiary:
wysokość: 200 - 210 mm,
szerokość: 80 - 100 mm,
głębokość: 100 mm,
wzornictwo dozownika mydła w płynie dopasowane do wzornictwa
dozownika na ręczniki papierowe z poz. 2, tak aby w zestawie mogły
tworzyć komplet

2

3

4

dozownik na ręczniki
papierowe w listkach

pojemność: 500 sztuk listków ręczników, materiał obudowy: tworzywo
ABS, przeznaczenie: ręczniki papierowe składane w Z, wielkość
listka: 250 x 230 mm, sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki
papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wizjer / okienko do kontroli
ilości ręczników, przystosowany do montażu na ścianie, przykręcany,
w komplecie zestaw wkrętów z kołkami, możliwość swobodnego
otwierania i zamykania celem uzupełnienia papierowych ręczników,
kolor obudowy: biały,
wymiary:
wysokość: 250 - 270 mm,
szerokość: 280 - 300 mm,
głębokość: nie więcej niż 150 mm,
wzornictwo dozownika na ręczniki papierowe dopasowane do
wzornictwa dozownika mydła w płynie z poz. 1, tak aby w zestawie
mogły tworzyć komplet

dozownik mydła w płynie i
płynów do dezynfekcji rąk pojemność: 0,5 litra, materiał obudowy: aluminium, przeznaczenie:
mydło w płynie lub płyn dezynfekcyjny, sposób uruchamiania:
łokciowy, za pomocą krótkiej rączki, wizjer do kontroli poziomu mydła /
płynu, przystosowany do montażu na ścianie, przykręcany, w
komplecie zestaw wkrętów z kołkami , jedna doza mydła: 1 ml,
wyposażony w metalową pompkę, zawór niekapek, wyjmowalny
zbiornik wielokrotnego napełniania, możliwość uzupełniania mydła /
płynu z kanistra, sprężyna: stal hartowana, kolor obudowy: srebrny,
wewnątrz obudowy butelka na płyn, możliwość sterylizacji
poszczególnych elementów dozownika, po jego rozłożeniu
Wymiary:
wysokość: 270 mm,
szerokość: z zakresu przedziału 80 - 85 mm,
głębokość: 160 mm
wzornictwo dozownika mydła / płynów dopasowane do wzornictwa
dozownika na ręczniki papierowe z poz. 4, tak aby w zestawie mogły
tworzyć komplet
pojemnik na ręczniki
papierowe metalowy
materiał obudowy: stal nierdzewna, kolor: srebrny, wykończenie
powierzchni: satyna, przeznaczenie: ręczniki papierowe składane w Z,
wielkość listka: 250 x 230 mm, pojemność: do 400 sztuk listków
ręczników, Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru
powoduje wysunięcie się kolejnej, wizjer / okienko do kontroli ilości
ręczników, przystosowany do montażu na ścianie, przykręcany, w
komplecie zestaw wkrętów z kołkami, możliwość swobodnego
otwierania i zamykania celem uzupełnienia papierowych ręczników,
wymiary:
wysokość: 200 - 205 mm,
szerokość: 250 - 260 mm,
głębokość: nie więcej niż 120 mm,
wzornictwo dozownika na ręczniki papierowe dopasowane do
wzornictwa dozownika mydła w płynie z poz. 3, tak aby w zestawie
mogły tworzyć komplet
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ręczniki papierowe

uchwyt na papier
toaletowy w rolce

szczotka do WC

lustro nadumywalkowe

kosz na odpady ze stali
nierdzewnej otwierany
przyciskiem pedałowym

kosz na odpady z
pokrywą obrotową

kosz na odpady z
pokrywą obrotową

wózek do sprzątania
dwuwiaderkowy

kompletny mop płaski:
wkład plus
stelaż plus
kij aluminiowy

zestaw:
zmiotka plus szufelka

ręcznik składany w Z, makulatura, jednowarstwowy, kolor naturalny,
pakowany w kartony, Ilość listków w kartonie 5000 szt.,
szerokość listka: 232 mm,
długość listka: 230 mm,
gramatura: 1x40 g
wykonany ze stopu cynku i aluminium, pokryty warstwą błyszczącego
chromu, kolor srebrny, ramię do zawieszenia rolki papieru toaletowego
wyposażone dodatkowo w płytkę / przykrywkę wykonaną z tego
samego materiału, która przykrywa rolkę papieru, przystosowany do
zawieszenia na ścianę
wolnostojąca z podstawą – pojemnikiem, wykonana z tworzywa
sztucznego ABS, wyposażona w pojemnik wykonany z tego samego
tworzywa, wymiary podstawy / pojemnika:
szerokość: 100 – 130 mm,
głębokość: 100 – 130 mm,
wysokość do 400 mm (podstawa + umieszczona w podstawie
szczotka)
szerokość: 600 mm,
wysokość: 600 mm,
bez ramy, wszystkie cztery brzegi szlifowane, lustro przystosowane do
zawieszenia na ścianę, przeznaczone do używania w
pomieszczeniach o wysokiej wilgotności
pojemność kosza: 20 l, materiał obudowy: stal nierdzewna
szczotkowana,
wykończenie powierzchni: satyna (mat), sposób otwierania: przycisk
pedałowy, kosz wolnostojący, wyposażony w wyjmowane plastikowe
wiadro z rączką,
wymiary:
wysokość: 440 - 450 mm,
średnica: 300 - 365 mm
pojemność kosza: 25 l, materiał obudowy: plastik ABS, kosz dostępny
w różnych kolorach, do wyboru przez zamawiającego z oferty
producenta, sposób otwierania: pokrywa obrotowa, kosz wolnostojący,
możliwość swobodnego zdjęcia całej pokrywy,
wymiary:
wysokość: 480 – 500 mm,
szerokość: 320 - 370 mm,
głębokość: 290 – 320 mm
pojemność kosza: 15 l, materiał obudowy: plastik ABS, kosz dostępny
w różnych kolorach, do wyboru przez zamawiającego z oferty
producenta, sposób otwierania: pokrywa obrotowa, kosz wolnostojący,
możliwość swobodnego zdjęcia całej pokrywy,
wymiary:
wysokość: 400 – 450 mm,
szerokość: 260 - 300 mm,
głębokość: 200 – 250 mm
wózek z dwoma wiadrami i prasą do wyciskania mopów, pojemność
każdego wiadra: 25 l, rama wykonana ze stali chromowanej, wiadra w
dwóch różnych kolorach, np. wiadro czerwone i wiadro niebieskie,
wiadra wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia,
wyciskarka szczękowa, przeznaczona do mopów płaskich, wózek na
czterech kółkach, kółka gumowane, skrętne, średnica kółek: 70 - 80
mm, wózek wyposażony w metalowy koszyk na podręczne środki
czystości, koszyk mocowany do ramy,
wymiary wózka:
wysokość: 860 - 900 mm,
szerokość: 41 mm,
długość: 750 - 800 mm
wkład o długości 50 cm, wykonany z bawełny lub bawełnianopoliestrowy, zawartość poliestru nie więcej niż 35 %, przystosowany
do zamocowania do stelaża typu speedy,
stelaż typu speedy, składany, wykonany z tworzywa sztucznego, o
długości dostosowanej do zamocowania wkładu o długości 50 cm,
przystosowany do zamocowania kija / drążka,
kij / drążek do mopa o długości 135 – 140 cm, wykonany z aluminium,
zakończony uchwytem z tworzywa sztucznego, przystosowany do
zamocowania do stelaża
wykonane z tworzywa sztucznego, dostępne w różnych kolorach, do
wyboru przez zamawiającego z oferty producenta

karton
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szt.

24

szt.
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szt.
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szt.
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szt.
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szt.
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szt.
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zestaw

10

zestaw

12
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mata wejściowa
wewnętrzna

wykonana z włókna nylonowego z antypoślizgowym gumowym
spodem, wszystkie cztery brzegi maty wykończone gumowym rantem,
parametry:
pochłanialność wody do 6 l/m2,
pochłanialność zanieczyszczeń stałych do 4 kg/m2,
mata dostępna w różnych kolorach, do wyboru przez zamawiającego z
oferty producenta,
wymiary :
szerokość: 115 – 125 cm,
długość: 170 - 180 cm

szt.

1

szt.

4

stelaż lakierowany farbami proszkowanymi, blat deski wykonany z
siatki metalowej, pokrycie z pianki poliuretanowej i bawełnianego
pokrowca, stelaż wykonany z rury o średnicy 20 mm z możliwością
regulacji wysokości, metalowa półka pod żelazko z silikonowymi
izolatorami,
wymiary deski:
długość całkowita: 1300 - 1350 mm
długość blatu: 1100 - 1150 mm
szerokość blatu: 320 - 340 mm
wysokość maksymalna: 900 - 950 mm
wysokość minimalna: 70 mm

szt.

1

okrągła, w kolorze innym niż biały, brązowy, czarny,
pojemność: 3,0 - 3,5 l,
średnica: 250 - 260 mm

szt.

10

okrągła, w kolorze innym niż biały, brązowy, czarny,
pojemność: 5,5 - 5,6 l,
średnica: 300 - 310 mm

szt.

10

okrągła, w kolorze innym niż biały, brązowy, czarny,
pojemność: 9 - 10 l,
średnica: 350 - 360 mm

szt.

8

okrągła, w kolorze innym niż biały, brązowy, czarny,
pojemność: 16 - 18 l,
średnica: 450 - 480 mm

szt.

8

miska plastikowa z
uchwytami

okrągła, wyposażona w dwa uchwyty, w kolorze innym niż biały,
brązowy, czarny,
pojemność: 18 - 20 l,
wysokość (z uchwytami): 250 - 260 mm

szt.

6

miska plastikowa z
uchwytami

okrągła, wyposażona w dwa uchwyty, w kolorze innym niż biały,
brązowy, czarny,
pojemność: 30 l,
wysokość (bez uchwytu): 210 - 240 mm

szt.

3

wiadro plastikowe

wyposażone w plastikowy uchwyt, w kolorze innym niż biały, brązowy,
czarny,
pojemność: 13 - 14 l

szt.

12

wyposażone w plastikowy uchwyt, w kolorze innym niż biały, brązowy,
czarny,
pojemność: 8 - 9 l

szt.

12

szt.

6

drabina jednostronna
aluminiowa, z możliwością wchodzenia z jednej strony, stopnie o
głębokości co najmniej 100 mm, profilowana powierzchnia stopni
zabezpieczająca przed poślizgiem, stopnie trwale połączone z
profilem drabiny, szczyt drabiny zamknięty pałąkiem, wyposażona w
podest do swobodnego stawania na szczycie drabiny, dopuszcza się
podest wykonany z tworzywa sztucznego, podest o wymiarach:
szerokość: 250 – 270 mm,
głębokość: 250 – 270 mm,
końce drabiny / stopy drabiny zabezpieczone nakładkami
antypoślizgowymi, umożliwiająca pracę na wysokości 3 m (zasięg
pracy), wysokość drabiny po złożeniu: 1700 – 1800 mm
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deska do prasowania

miska plastikowa

miska plastikowa

miska plastikowa

miska plastikowa

wiadro plastikowe

wiadro emaliowane
wykonane z blachy stalowej pokrytej warstwą emalii, powierzchnia
wewnętrzna wiadra w kolorze białym, powierzchnia zewnętrzna wiadra
w kolorze innym niż biały, brązowy, czarny, dopuszcza się brzeg
wiadra, u góry, w kolorze czarnym, wyposażone w metalowy pałąk, na
którym znajduje się drewniana, wyprofilowana rączka / uchwyt do
trzymania wiadra w ręku, wiadro z pierścieniem na dole,
pojemność: 10,0 - 12,0 l,
średnica górna: 270 - 280 mm,
średnica dolna: 220 - 240 mm

27

wiadro ocynkowane

z pierścieniem na dole, wyposażone w metalowy pałąk,
pojemność 10 l

szt.

4

28

wiadro ocynkowane

szt.

4

29

skrzynka

z pierścieniem na dole, wyposażone w metalowy pałąk,
pojemność 15 l
wykonana z plastiku, przystosowana do składowania w stos,
przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością, dno i ścianki
ażurowe, urządzone co najmniej dwa uchwyty na przeciwległych
bokach skrzynki,
wymiary skrzynki:
długość: 600 mm
szerokość: 400 mm,
wysokość: 200 mm
wykonana z plastiku, przystosowana do składowania w stos,
przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością, dno i ścianki
ażurowe, urządzone co najmniej dwa uchwyty na przeciwległych
bokach skrzynki,
wymiary skrzynki:
długość: 640 mm
szerokość: 300 mm,
wysokość: 160 - 180 mm

szt.

10

szt.

10

30

skrzynka

31

tablica korkowa

w ramie aluminiowej, wymiary: 600 x 900 mm, przystosowana do
zamocowania na ścianie na wkręty / haki montażowe

szt.

4

32

tablica korkowa

w ramie aluminiowej, wymiary: 900 x 1200 mm, przystosowana do
zamocowania na ścianie na wkręty / haki montażowe

szt.

5

