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Lp. Nazwa pomocy Opis przedmiotu 

Ilość 
szt./ 
kpl. 

Cena 
netto 

Cena 
brutto 

Cena 
brutto 
łącznie 

CZĘŚĆ A 

1. 
Kosz na śmieci 
pedałowy WC 

Pedałowy kosz wykonany z 
matowej stali nierdzewnej, 
otwierany przy pomocy 
pedała. Wewnętrzny 
pojemnik wykonany z 
trwałego tworzywa 
sztucznego. Wyposażony w 
specjalny uchwyt ułatwiający 
przenoszenie oraz 
wolnoopadającą pokrywę.  
poj. 10 l  2       

2. Dozownik do mydła 

Dozownik mydła w płynie 
wykonany z biało-szarego 
tworzywa. Wyposażony w 
okienko kontroli poziomu 
mydła w dozowniku, zawór 
niekapek oraz plastikowy 
zamek i klucz. Przykręcany do 
ściany. Opakowanie zawiera 
zestaw wkrętów z kołkami. 
Pojemność 1 l 2       

3. Podajnik ręczników 

Dozownik na ręczniki 
papierowe ZZ w listkach 
wykonany z biało-szarego 
tworzywa . Wyposażony w 
wizjer do kontroli ilości 
ręczników oraz plastikowy 
zamek i klucz. Przykręcany do 
ściany. Opakowanie zawiera 
zestaw wkrętów z kołkami. 
Sposób dozowania: 
wyciągnięcie jednej sztuki 
papieru powoduje 
wysunięcie się kolejnej. • 
wielkość listka 25 x 23 cm • 
poj. 400 szt. 2       

4. Pojemnik na papier 

Wykonany z trwałego 
tworzywa sztucznego 
zapewniającego 
bezproblemowe utrzymanie 
pojemnika w czystości. 
Wyposażony w zamykaną 
kluczykiem komorę na 
papier.  papier toaletowy w 
rolkach o rozm. 18-23 cm, 1      
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trzpień 4,5-5,5 cm • zamek z 
kluczem plastikowym; wizjer 
kontrolny • ścienny, 
przykręcany 

5. Talerz głęboki 

Wykonany z białego szkła 
hartowanego bądź porcelany. 
Wym. Śr. Min 22 cm. 45      

6. Talerz płaski duży 

Wykonany z białego szkła 
hartowanego bądź porcelany. 
Wym. Śr. Min 24 cm. 45      

7. Talerz płaski mały 

Wykonany z białego szkła 
hartowanego bądź porcelany. 
Wym. Śr. Min 15 cm. 80      

8. Salaterki 

Wykonany z białego szkła 
hartowanego bądź porcelany. 
Wym. śr. min 12 cm. 15      

9. Półmiski 

Wykonany z białego szkła 
hartowanego bądź porcelany. 
Wym. min 25 x 21 cm. 15      

10. Cukiernica 
Wykonany z białego szkła 
hartowanego bądź porcelany.  5      

11. Kubki 

Wykonany ze szkła 
hartowanego bądź porcelany. 
Poj. min 250 ml 47      

12. Łyżeczka 
Wykonana ze stali 
nierdzewnej 45      

13. Łyżki 
Wykonana ze stali 
nierdzewnej 45      

14. Noże 
Wykonane ze stali 
nierdzewnej 45      

15. Widelce 
Wykonany ze stali 
nierdzewnej 45      

16. Kosz na śmieci 

Pedałowy kosz, otwierany 
przy pomocy pedała.  poj. 
min 40 l  1      
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17. Blachy do pieczenia 

Formy do pieczenia ciasta 2x 
o wym. min. 39 x23, 2x o 
wym. Min. 30 x11, 2x o wym. 
Min. 24 x24, tortownica 
rozpinana średnica 20 cm. 
Wykonana z blachy 
ocynkowanej. 10      

18. 
Komplet garnków 12- 
el 

Komplet garnków ze stali 
nierdzewnej. Uchwyty 
odporne na nagrzewanie. Na 
ściance skala pomiarowa. W 
skład wchodzą: 1 garnek o 
średnicy min. 16 cm, 
wysokość min. 9 cm, 
pojemność min. 1,7 L wraz z 
pokrywką, 1 rondel o 
średnicy min. 16 cm, 
wysokość min. 9 cm, 
pojemności 1,7 L wraz z 
pokrywką, 1 garnek o 
średnicy min. 18 cm, 
wysokość min. 10 cm i 
pojemności min. 2,4 L wraz z 
pokrywką, 1 garnek o 
średnicy min. 20 cm, 
wysokości min.18 cm i 
pojemności min. 7 L wraz z 
pokrywką, patelnia o 
średnicy min. 24cm, 
wysokości min. 6 cm i 
pojemności 2,5 L. 2      

19. Pojemnik na sztućce 

Stojący ociekacz na sztućce. 
Wykonany z metalu 
chromowanego, trzy 
komorowy 4       

20. Suszarka do naczyń 

Metalowa dwupoziomowa 
wym min. 50 x 23 cm, 
wyposażona w tacę na wodę 
ściekającą z umytych naczyń. 
Produkt powiniem posiadać 
nózki, aby stabilnie stała na 
blacie. 2      

21. Deski do krojenia 
Drewniana o wym. min. 31 x 
21 cm 10      

22. Noże kuchenne 

Wykonany ze stali 
nierdzewnej długosć min. 20 
cm 2      
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23. Łyżka wazowa 

Łyżka typu chochla, 
wykonana ze stali 
nierdzewnej. Długość min. 30 
cm. 4      

24. Patelnia 

Patelnia  z  powłoką 
nieprzywierającą, odporna na 
zarysowania i bezpieczena 
przy używaniu metalowych 
akcesoriów. Wymiary: 
średnica u góry min. 24 cm, 
wysokość 5 cm. 4      

25. Solniczka/pieprzniczka 

Zestaw 
solniczka/pieprzniczka 
pojemniki wyprodukowane 
ze stali nierdzewnej i szkła. 
Stojak wyprodukowany z 
plastiku i stali nierdzewnej. 3      

26. Drewniane łopatki 

Zestaw drewnianych 
akcesoriów min. 7 
elementów 2      

27. Podkładki na stół 
Mata stołowa wym. Min. 
28x43 cm 30      

28. Dzbanek szklany 

Produkt wyprodukowany ze 
szkła hartowanego, 
odpornego na uderzenia i 
zmiany temperatury. 
Pojemność min. 0,5 L. 4      

29. Termos 

Termos stołowy z pompką o 
poj. min 3L.Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Termos 
powinien posiadać uchwyt. 2      

 


