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…………………………………..                                                                                                                                                                                                                         ……………, dnia …………… r. 
Załącznik numer 1do SIWZ         

        Pieczęć  

   SPECYFIKACJA DOSTAW   -  

Zadanie: „Wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Chotylubiu” 

Inwestor: 
GMINA  CIESZANÓW 

 

Tytuł projektu: Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Chotylubiu  

L.P. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
ILOŚĆ 

 
 

j.m. 

WARTOSĆ  
JEDNOSTKOWA 

 (zł) 

SUMA 
Brutto 

(zł) 
Brutto 

1 

Stół dla 6 osób Stół dla 6 osób o wymiarach minimum wys. 70 cm, szer. 100 cm , długość  
200 cm. Materiał: blat o grubości min. 25 mm z płyty melaminowanej lub 
MDF, podstawa stołu rury metalowe o średnicy min. 60 mm chromowane 
lub lakierowane. 

5    

2 

Krzesło 
miękkie 

Krzesło z miękkim tapicerowanym siedziskiem,  o wymiarach minimum 
wys. 80 cm, szer. 50 cm , głębokość 45 cm. Materiał: metalowa chromowana 
lub lakierowana rama  i tkanina, możliwość składania krzeseł w stosie (max 
10 szt.). 

20    

3 

Obrus Obrus na stół o wymiarach minimum wys. 70 cm, szer. 100 cm , długość  

200 cm. Kolor obrusu biały, obrus zabezpieczony aby rozlane płyny nie 
wnikają w głąb tkaniny, nie wymagający gotowania, krochmalenia, 
maglowania. 

5    

4 

Zegar ścienny Zegar ścienny, zasilany baterią, średnica lub wysokość minimum 30 cm. 1    
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5 

Telefon 
przenośny 

Telefon przenośny zapewniający komunikację LTE. 1 szt.   

6 

Zestaw 
muzyczny 
(odtwarzacz 
CD, DVD 
stereo) 

Zestaw muzyczny zapewniający odtwarzanie CD, DVD, mp3, z kolumnami, 
stereo, minimum moc RMS 2x80 W.  

1 szt.   

7 

Kuchnia 240 
cm – zestaw 
meblowy 

Zestaw meblowy kuchenny o długości min, 240 cm,  
Kolor jasny, drewniana lub MDF,  w tym szafka stojąca pod zlewozmywak  
szer. 80 cm, 2 szt. szafki stojące szer. 80 cm,  szafki wiszące szer. 80 cm z 
suszarką, 2 szt. szafki wiszące szer. 80 zm. przeszklone, blat pełny. 

1 szt.   

8 

Zlewozmywak 
dwukomorowy 
na szafkę ze 
stali 
nierdzewnej 

Zlewozmywak dwukomorowy na szafkę ze stali nierdzewnej, szafka szer. 80 
cm kuchenna. 

1 szt.   

9 

Basen 
jednokomorow
y 
wolnostojący ze 
stali 
nierdzewnej, 
regulowana 
wysokość 
nóżek  

Basen jednokomorowy wolnostojący ze stali nierdzewnej, regulowana 
wysokość nóżek. 
- komora basenu ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki, 

- stopki regulowane +/- 15 mm minimum, 

- maskownicza czołowa w standardzie,  

- w dnie komory basenu otwór pod syfon, 

- basen wykończony rantem o h = 40 mm minimum,  

- głębokość basenu 600 mm minimum, 

- szerokość basenu 1200 mm minimum, 

- wysokość komory 400 mm minimum,  

 

1 szt.   

10 

Bateria do 
zlewozmywaka 

Bateria do zlewozmywaka z mieszaczem ciepłej i zimnej wody, kolor 
stalowy. 

2 szt.   
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11 

Lodówko- 
zamrażarka 

Kolor Inox, Klasa energetyczna A++, pojemność  
 użytkowa chłodziarki minimum 185 l, pojemność użytkowa zamrażarki 
minimum 80 l, dwudrzwiowa, wysokość ponad 170 zm. 

1 szt.   

12 

Zmywarka z 
wyparzaczem 

Zmywarka przeznaczona dla gastronomii z funkcją 
wyparzania, zasilana napięciem 230 V, kolor inox lub srebrny. 

1 szt.   

13 

Kuchenka 
elektryczna z 
piekarnikiem 

Kuchenka elektryczna z piekarnikiem:  

 - Piekarnik: Elektryczny  

 - Kolor: Inox  

 - Pojemność piekarnika [l]: 65  minimum 

 Termoobieg i płyta ceramiczna. 

 Szerokość 50 cm min., wysokość 85 cm minimum,    

głębokość 60 cm min.  

1 szt.   

14 

Krajalnica do 
wędlin 

Krajalnica zasilana napięciem 230 V,  kolor srebrny lub inox, nóż ze stali 
nierdzewnej 

1 szt.   

15 

Blender Blender zasilany napięciem 230 V,  kolor  inox 
 z czarnymi elementami, stojący, moc min. 700 W. 

1 szt.   

16 

Mikrofalówka Mikrofalówka zasilana napięciem 230 V, kolor  inox, pojemność min. 19 l 1 szt.   
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17 

Ekspres do 
kawy 
ciśnieniowy z 
młynkiem 

Ekspres do kawy wysokociśnieniowy z młynkiem, 
zasilany napięciem 230 V, z funkcją automatycznego czyszczenia ekspresu 

1    

18 

Stół 
przyścienny z 
rantem i półką 
ze stali 
nierdzewnej 

Stół przyścienny z rantem i półką ze stali nierdzewnej: 
Wykonany ze stali nierdzewnej. Blat wzmocniony profilem stalowym. Z 
rantem 40 mm - pozwala zachować higienę. Nogi z regulacją wysokości. 
Półka wyjmowana, nieprzestawna. Drzwi suwane na zespołach jezdnych. 

Pionowy uchwyt drzwi. 

DŁUGOŚĆ: MINIMUM  800 mm  

SZEROKOŚĆ: MINIMUM 600 mm  

WYSOKOŚĆ: MINIMUM 850 mm  
 

1    

19 

Podgrzewacz 
ciepłej wody 
elektryczny 

Podgrzewacz ciepłej wody elektryczny o poj. minimum 150 l. z zaworami.  1    

20 

Okap gastrono- 
miczny ze stali 
nierdzewnej 

Okap gastronomiczny, przyścienny ze stali nierdzewnej, wyposażony w 
wentylator, łapacz tłuszczu, kranik spustowy do tłuszczu i wody 
wyłapywanej, podłączenie do kratki wentylacyjnej. 
Wymiary szer. minimum 100 cm, długość 250 cm min., wysokość min. 35 
cm.  

1    

21 

Maszynka do 
mielenia mięsa 

Maszynka do mielenia mięsa zasilana napięciem 230 V, kolor biały. 1    

22 

Mikser Mikser stojący planetarny zasilany napięciem 230 V, kolor czarny, misa 
metalowa. 

1    
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23 

Zestaw talerzy: 
głęboki, płytki, 
deserowy 

Zestaw talerzy: głęboki, płytki, deserowy: 
Talerz do zup 22,5 cm, biały, porcelana lub arcoroc, 
Talerz płytki 21,5 cm, biały, porcelana lub arcoroc, 
Talerzyk deserowy, 16 cm, porcelana lub arcoroc. 

20 kpl.   

24 

Salaterka 
okrągła 

Salaterka okrągła 23 cm, biała, porcelana lub arcoroc 5 szt.   

25 

Filiżanka i 
spodek 
porcelanowy 

Filiżanka porcelanowa, biała 220 ml, spodek pod filiżankę porcelanowy 16 
cm, biały, 

20 szt.   

26 

Waza 
porcelanowa 

Waza porcelanowa o pojemności min. 2,3 l, kolor biały  
lub w kwiaty. 

5 szt.   

27 

Zestaw 
sztućców: łyżki, 
noże, widelce, 
łyżeczki 

Łyżka do zup, ze stali nierdzewnej i dł. minimum 19 cm  z możliwością 
mycia w zmywarce, 
nóż ze stali nierdzewnej i dł. minimum 18,5 cm  z możliwością mycia w 
zmywarce, 
widelec ze stali nierdzewnej i dł. minimum 18 cm  z możliwością mycia w 
zmywarce, 
łyżeczka ze stali nierdzewnej i dł. minimum 14,5 cm z możliwością mycia w 
zmywarce, np.  do herbaty. 
 

20 kpl.   

28 

Cukiernica Cukiernica porcelaniwa o poj. 0,25 l, biała. 5 szt.   

29 

Łyżeczka do 
cukiernicy 
metalowa 

Łyżeczka do cukru ze stali nierdzewnej i dł. minimum 14,5 cm  z 
możliwością mycia w zmywarce 

5 szt.   
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30 

Chochla do 
wazy 

Chochla do wazy ze stali nierdzewnej, z możliwością 
 mycia w zmywarce, nalewka do zupy, długość minimum 30 cm, pojemność 
minimum 80 ml 

5 szt.   

31 

Chochla duża 
do kuchni 

Chochla duża do kuchni ze stali nierdzewnej, z możliwością 
 mycia w zmywarce, pojemność minimum 300 ml,  

1 szt.   

32 

Serwetniki 
metalowe 

Serwetniki metalowe kolor inox. 5 szt.   

33 

Dzbanek Dzbanek z porcelany min. 1 l. pojemności. 5 szt.   

34 

Półmisek 
owalny 

Półmisek owalny z porcelany min. 20 cm, biały.  5 szt.   

35 

Garnek 20 l Garnek ze stali nierdzewnej o pojemności min. 20 l. 1 szt.   

36 

Garnek 10 l Garnek ze stali nierdzewnej o pojemności min. 10 l. 1 szt.   

37 

Garnek 5 l Garnek ze stali nierdzewnej o pojemności min. 5 l. 2 szt.   
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38 

Garnek 2 l Garnek ze stali nierdzewnej o pojemności min. 2 l. 2 szt.   

39 

Patelnia 28 cm Patelnia 28 cm z powłoką zapobiegającą przywieraniu minimum tytanowa,  1 szt.   

40 

Komplet noży 
kuchennych: 9 
noży i ostrzałka 

Komplet noży kuchennych: 9 noży i ostrzałka: wykonane ze stali 
nierdzewnej przeznaczone do mycia w zmywarce. 

– 1– Nóż do filetowania – 200 mm minimum 

– 2– Nóż kucharski– 370 mm minimum 

– 3– Nóż kucharski – 200 mm minimum 

– 4– Nóż kucharski– 350 mm minimum 

– 5– Nóż kucharski– 250 mm minimum 

– 6– Nóż do szynki– 300 mm minimum 

– 7– Nóż do chleba– 300 mm minimum 

– 8– Nóż do oddzielania kości – 250 mm minimum 

– 9– Nóż do obierania– 190 mm minimum 

1 kpl.   

41 

Rondel 4 l Rondel o poj. min. 4 l. 1 szt.   

42 

Koszyk owalny 
na chleb 

Koszyk owalny na chleb 5 szt.   

43 

Czajnik ze stali 
nierdzewnej 

Czajnik ze stali nierdzewnej o poj. min. 3 l przeznaczony do kuchenek 
indukcyjnych. 

2 szt.   
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44. 

Czajnik 
elektryczny 

Czajnik elektryczny o pojemności min. 1,7 l, wykonany z tworzywa 
sztucznego i szkła hartowanego. 

1 szt.   

45 

Sito ze stali 
nierdzewnej 

Sito ze stali nierdzewnej do przesiewania o śr. min. 20 cm.  1 szt.   

46 

Stolnica Stolnica – mata silikonowa o wymiarach minimum 60 cm x 40 cm 1 szt.   

47 

Zestaw 
szklanka i 
literatka 

Zestaw szklanka i literatka: 
- szklanka 250 ml min. , szkło bezbarwne 
- literatka  100 ml min. , szkło bezbarwne 

20 kpl.   

48 

Patera do ciasta Patera do ciasta dwupoziomowa 5 szt.   

49 

Taca Taca do serwowania o wymiarach min. 250 cm x 400 cm 6 szt.   

50 

Wałek do ciasta Wałek do ciasta silikonowy o dł. min. 40 cm.  1 szt.   

51 

Sito do mąki Sito do mąki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 230 mm. 1 szt.   
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52 

Tłuczek do 
mięsa 

Tłuczek do mięsa dwustronny ze stali nierdzewnej, rękojeść drewniana lub z 
tworzywa. 

1 szt.   

53 

Tłuczek do 
ziemniaków 

Tłuczek do ziemniaków ze stali nierdzewnej, rękojeść drewniana lub z 
tworzywa. 

1 szt.   

54 

Otwieracz do 
konserw 

Otwieracz do konserw metalowy 1 szt.   

55 

Zestaw blaszka 
do pieczenia 
mała i duża 

Zestaw blaszka do pieczenia mała i duża: 
- blaszka mała 35 cm x 20 cm minimum, 
- blaszka duża 30 cm x 13 cm minimum. 

1 kpl.   

56 

Miska 
nierdzewna 

Miska ze stali nierdzewnej o poj. min. 2 l 1 szt.   

57 

Miska 
plastikowa 

Miska plastikowa o poj. min. 3 l 1 szt.   

58 

Brytwana 
żeliwna 6 l 

Brytwana żeliwna o poj. minimum 6 l z pokrywką 1 szt.   

59 

Patelnia do 
naleśników 

Patelnia do naleśników o średnicy min. 28 cm. z powłoką minimum 
tytanową nieprzywierającą. 

1 szt.   
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60 

Łyżka 
drewniana duża 

Łyżka drewniana duża o długości całkowitej min. 40 cm  1 szt.   

61 

Widelec 
drewniany duży 

Widelec drewniany duży o długości całkowitej min. 40 cm 1 szt.   

62 

Łyżka do 
makaronu 

Łyżka do makaronu 1 szt.   

63 

Perkolator 20 l 
elektryczny 

Perkolator o pojemności min. 20 l elektryczny, zasilany 220 V 1 szt.   

64 

Termos duży Termos duży ze stali nierdzewnej o pojemności  min. 10 litrów 1 szt.   

65 

Kosz na śmieci Kosz na śmieci ze stali nierdzewnej np. inox o poj. min. 4l.   6 szt.   

66 

Deska do 
krojenia 

Deska do krojenia drewniana 2 szt.   

57 

Biblioteczka  Szafka drewniana oszklona, biblioteczka, może być  witryna z oszklonymi 
drzwiami, kolor jasny np. olcha wys. min. 190  cm i szer. min. 60 cm 

2 szt.   
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68 

Stojak na 
broszury i 
gazety 

Stojak na prasę, katalogi, wysokość min. 140, szer. min. 65, metalowy lub 
drewniany,   

1 szt.   

69 

Telewizor 55’ 
mocowany na 
ścianie 

Telewizor LCD, zasilany napięciem 230 V,  przekątna ekranu 55', 
mocowany na ścianie wraz z mocowaniem. 

1 szt.   

70 

Komputer 
przenośny z 
ekranem 17’ 

Komputer przenośny z ekranem 17’: parametry minimum  
4 x 2 MHz procesor, 4 GB RAM, HDD 500 GB, karta graficzna o pamięci 2 
GB, zintegrowana karta muzyczna, głośniki komputerowe, klawiatura, mysz, 
dostęp do Internetu, karta sieciowa, zainstalowany licencjonowany system 
operacyjny i pakiet biurowy podstawowy w języku polskim bez ograniczeń 
czasowych,  monitor LCD 17', 

1 szt.   

71 

Drukarka 
kolorowa z 
funkcją 
kopiowania 

Drukarka A4 atramentowa, druk kolor, z funkcją  skanowania i kopiowania, 
zasilana 230 V 

1 szt.   

72 

Zestaw do 
odbioru 
Internetu: 
antena, router, 
kable 

Zestaw do odbioru Internetu: antena zewnętrzna, router, kable, przewody, 
wi-fi 2,4 i 5 GHz. 

1 kpl.   

73 

Stolik pod 
komputer 

Stolik pod komputer drewniany z wysuwaną półką  pod klawiaturę, kolor 
jasny np. olcha 

1 szt.   

74 

Krzesło 
obrotowe do 
komputera 

Krzesło obrotowe do komputera  o wytrzymałości min. 120 kg. 1 szt.   
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75 

Kanapa Kanapa o szerokości minimum 180 cm, wysokość  
min. 80 cm, głębokość min. 90 cm, obicie materiałowe w kolorze jasnym, 
może być rozkładana lub nierozkładana 

2 szt.   

76 

Fotel Fotel w kolorze kanapy i takim samym  
obiciu stanowiące komplet. 

2 szt.   

77 

Stolik Stolik drewniany w kolorze jasnym np. olcha,  
o długości minimum 100 cm, z półką na np. prasę. 

2 szt.   

78 
 

Materac 
gimnastyczny 

Materac gimnastyczny, rehabilitacyjny, wymiary 210 cm x 140 cm 3 szt.   

79 

Leżak 
medyczny 

Leżak medyczny - kozetka lekarska o wymiarach  
minimum dł. 188 cm, szer. 55 cm. 

2 szt.   

80 

Rotor do 
ćwiczeń rąk i 
nóg 

Rotory do ćwiczeń nóg i rąk, koło zamachowe  
min. 2 kg, wyświetlacz LCD z wbudowanym komputerem, max. Waga 
użytkownika 100 kg. 

3 szt.   

81 

Drabinka Drabinka gimnastyczna rehabilitacyjna drewniana  
o wymiarach dł. min. 195 cm i szer min. 85 cm. 

2 szt.   

82 

Piłka z kolcami 
7,5 cm 

Piłka z kolcami min. 7,5 cm do masażu 10 szt.   
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83 

Masa 
plastyczna  

Masa plastyczna rehabilitacyjna 10 szt.   

84 

Piłka do 
ćwiczeń z 
uszami  

Piłka do ćwiczeń z uszami rehabilitacyjna 2 szt.   

85 

Piłka lekarska 3 
kg 

Piłka lekarska 3 kg minimum 2 szt.   

86 

Piłka lekarska 4 
kg 

Piłka lekarska 4 kg minimum 2 szt.   

87 

Łóżko 
jednoosobowe z 
materacem 

Łóżko jednoosobowe z materacem - konstrukcja drewniana, materac 
zawierający sprężyny,  wymiar minimum 200 cm x 90 cm, kolor jasny 

5 szt.   

88 

Nakaslik Nakaslik drewniany, kolor jasny, wymiary minimum  40 cm długość i 40 cm 
szerokość. 

5 szt.   

89 

Poduszka Poduszka o wym. min. 70 cm x 35 cm.  5 szt.   

90 

Prześcieradło Prześcieradło białe na wymiar materaca wymiar minimum 200 cm x 90 cm, 5 szt.   
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91 

Poszewka na 
poduszkę i koc 

Poszewka na poduszkę i koc , gdzie poduszka o wym. min. 70 cm x 35 cm., 
koc o wym. min. 140 cm x 200 cm. 

5 kpl.   

92 

Koc Koc o wym. min. 140 cm x 200 cm. 5 szt.   

93 

Wiatrak Wiatrak elektryczny stojący zasilany 230 V. 1 szt.   

94 

Biurko Biurko drewniane lub metalowe, kolor biały,  
wymiary minimum wys. 75 cm, szer. 110 cm 

2 szt.   

95 

Krzesło Krzesło drewniane z obiciem miękkim w jasnym 
kolorze np. olcha, w kolorze stołu, o wymiarach minimum wys. 90 cm, szer. 
45 cm , głębokość 50 cm. Materiał: drewno i tkanina. 

5 szt.   

96 

Szafka 
zamykana 

Szafka drewniana lub metalowa oszklona, zamykana na klucz, może być  
witryna z oszklonymi drzwiami, kolor jasny np. olcha wys. min. 190  cm i 
szer. min. 60 cm 

2 szt.   

97 

Lampa SOLUX 
statywowa 

Lampa SOLUX statywowa /stojąca/ - regulowany statyw, moc lampy min. 
300 W, napięcie zasilania 230 V,  promieniowanie podczerwone IR-A, zegar 
zabiegowy, filtry (czerwony, niebieski),  wyświetlacz jasność/czas, 
programowanie sekwencji jasność/czas, mikroprocesorowe sterowanie pracą 
lampy, regulacja jasności świecenia 10 – 100 %, zegar zabiegowy 1 – 30 
min., okulary ochronne dla pacjenta i  dla terapeuty.  
 

1 szt.   
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98 

UGUL – kabina 
do ćwiczeń 
wraz z 
osprzętem 

Kabina do ćwiczeń w podwieszeniu UGUL przeznaczona jest do ćwiczeń i 
zawieszeń w kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami 
równocześnie oraz kompletny zestaw do ćwiczeń i zawieszeń Kabina: 
Wymiary wielkość kratki ok. 8x8 cm, średnica druta- ok. 6 mm 
Wys./szer./głęb. 200x200x200 cm,  materiał- stal, malowana proszkowo 
ZESTAW OSPRZĘTU OBEJMUJE: ciężarek miękki 0,5 kg- 2 szt., ciężarek 
miękki 1,0 kg- 2 szt., ciężarek miękki 1,5 kg- 2 szt., ciężarek miękki 2,0 kg- 
2 szt., ciężarek miękki 2,5 kg- 2 szt., ciężarek miękki 3,0 kg- 2 szt., ciężarek 
miękki 4,0 kg- 2 szt., esik metalowy- 30 szt., kamaszek skórzany do 
wyciągu- 1 szt., linka do podwieszeń i ćwiczeń wspomaganych w odciążeniu 
120 cm- 6 szt. linka do podwieszeń i ćwiczeń wspomaganych w odciążeniu 
160 cm- 4 szt. linka z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem 350 cm- 2 szt., 
linka do ćwiczeń samowspomaganych 225 cm- 1 szt., linka do ćwiczeń 
samowspomaganych z obciążeniem 550 cm- 1 szt., mankiet nadgarstkowo-
kostkowy 8x45 cm- 2 szt., mankiet udowy 13x77 cm- 1 szt., pas do 
stabilizacji ud i kręgosłupa 172x12,5 cm- 2 szt., pas do wyciągu za miednicę 
115x15 cm- 1 szt. pętla Glissona z orczykiem- 1 szt., podwieszka 
dwustawowa ze skóry 130x4 cm- 4 szt., podwieszka klatki piersiowej 
22x67/35x8 cm- 1 szt., podwieszka pod miednicę 21x73 cm- 1 szt., 
podwieszka pod głowę 15x54 cm- 1 szt., podwieszka ramienna 10x42 cm- 2 
szt., podwieszka udowa 14x52 cm- 2 szt., podwieszka kolanowa 8x57 cm- 2 
szt., uchwyt metalowy na linkę- 2 szt. 

1 szt.   

99 

Stolik Stolik drewniany w kolorze jasnym np. olcha,  o długości minimum 100 cm, 
z półką na np. prasę. 

1 szt.   

100 

Ławeczka do 
przebierania 

Ławka do przebieralni drewniana lub metalowa szatniowa o dł. min.  150 
cm. 

2 szt.   

101 

Szafki 
indywidualne 
szatniowe 
zamykane 

Szafka indywidualna szatniowa zamykana na kluczyk,  
metalowa lub drewniana, wysokość min. 180 cm, szer. min. 30 cm. 

20 szt.   
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102 

Szafka na 
materiały 
czystości 

Szafka metalowa na środki czystości o wymiarach  
min. wysokość 180 cm i szer. 50 cm 

1 szt.   

103 

Odkurzacz Odkurzacz zasilany napięciem 230 V, moc  min. 2000 W, filtr powietrza 
minimum 2 x HEPA H10 zmywalny 

  1 szt.   

104 

Krzesełko 
prysznicowe 

Krzesełko prysznicowe dla niepełnosprawnych  do kabiny prysznicowej – 
dowolne 

  1 szt.   

105 

Uchwyt przy 
toalecie 

Uchwyt metalowy przy toalecie dla osób niepełnosprawnych – ruchomy o 
długości min. L= 0,7 m. 

  1 szt.   

106 

Suszarka do 
włosów 

Suszarka do włosów zasilana 230 V   1 szt.   

107 

Prysznic bez 
brodzika 

Prysznic bez brodzika dla niepełnosprawnych z baterią natryskową 
szerokości min. 90 cm. 

1 szt.   

108 

Uchwyt pod 
prysznic 

Uchwyt pod prysznic metalowy dla osób niepełnosprawnych stały o długości 
min. L= 0,7 m. 

1 szt.   

109 

Baterie 
umywalkowe 

Baterie umywalkowe metalowe kolor metalu z mieszczem ciepłej i zimnej 
wody. 

6 szt.   
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110 

Pralka Pralka zasilana 230 V, Klasa energet. A++,  wkład min. 5 kg, ładowana od 
góry. 

1 szt.   

111 

Żelazko Żelazko z wytwornicą pary o wydajności  min.  50 g/min 1 szt.   

112 

Suszarka Suszarka na pranie: metalowa rama ze sznurkami lub żyłką. 1 szt.   

113 

Deska do 
prasowania 

Deska do prasowania z regulowaną wysokością 1 szt.   

114 

Szafka 
medyczna 
dwuskrzydłowa 
z 
przeszklonymi 

Szafka medyczna dwuskrzydłowa z przeszklonymi drzwiami, korpus szafy 
wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane z 
szkła, przestawne co 25mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Wymiary 
minimum:1800 x 800 x 430 

1 szt.   

115 

Taboret lekarski Taboret lekarski tapicerowany, wys. 62-80 cm,  
podstawa ok. fo 60 cm, tapicerka ok. 30 cm. 

1 szt.   

116 

Biurko 
pielęgniarki 

Biurko pielęgniarki - konstrukcja metalowa lub  
drewniana, kolor biały, szer. min.100 cm. 

1 szt.   

117 

Kozetka 
lekarska 

Kozetka lekarska - wymiary minimum:  Długość: 195 cm, Szerokość: 70 cm 
Wysokość: 75 cm , Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 ° 

1 szt.   
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118 

Stolik 
zabiegowy 

Stolik zabiegowy 
Wymiary minimum 
Wysokość,  850 mm 
Długość,  750 mm 
Szerokość,  450 mm 
Półki ze szkła hartowanego 
Kółka do łatwego przemieszczania 

1 szt.   

119 

Elektryczna 
waga medyczna 
kolumnowa  

Elektroniczna waga medyczna kolumnowa  1 szt.   

120 

Bezrtęciowy 
ciśnieniomierz 
kolumnowy 

Bezrtęciowy ciśnieniomierz kolumnowy 1 szt.   

121 

Apteczka 
pierwszej 
pomocy 

Apteczka pierwszej pomocy wyposażona:  

Apteczkę o wymiarach minimum 35 x 30 x 14 cm zawieszana na 
ścianie, a dzięki uchwytowi także mobilna. Zawiera trójkątny bandaż 
(minimum 136 x 96 x 96 cm), trzy bandaże elastyczne ( minimum 
4 m x 6 cm), cztery bandaże elastyczne (minimum 4 m x 8 cm), sześć 
bandaży samoprzylepnych (minimum 10 x 7 cm), bandaż 
samoprzylepny (minimum 10 x 6 cm), bandaż ściągający (minimum 
20 x 10 cm), pięć kompresów (minimum 10 x 10 cm), pięć kompresów 
(minimum  7,5 x 7,5 cm), dziesięć kompresów (minimum 5 x 5 cm), 
120 plastrów plastikowych (minimum  72 x 19 mm), 10 plastrów 
plastikowych (minimum 40 x 10 mm), osiem plastrów plastikowych 
(minimum Ø 24 mm), osiem plastrów plastikowych na knykcie, cztery 
plastry plastikowe (40 x 70 mm), 50 wilgotnych chusteczek 
antyseptycznych (minimum 30 x 30 mm), dwa ustniki, dwie maski 
ochronne, dwie opaski na oko, 20 patyczków higienicznych (minimum 
8 cm), 20 wacików, watę (minimum 30 g), dwie rolki taśmy (minimum 
5 m x 1,25 cm), pięć agrafek, nożyczki, pęsetę (metalową) i dwie pary 
rękawiczek. W zestawie także dwa klucze do apteczki. 

1 szt.   
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122 

Krzesło Krzesło z miękkim tapicerowanym siedziskiem,  o wymiarach minimum 
wys. 80 cm, szer. 50 cm , głębokość 45 cm. Materiał: metalowa chromowana 
lub lakierowana rama  i tkanina. 

1 szt.   

                                                                                                                                                                                                                RAZEM 
w złotych brutto 

 

 

 
 


