
 
 
 
Część III   Załącznik nr 5 

Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

 2014-2020, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku 

 do lat 3. 

 

Lp. Nazwa zamówienia Opis przedmiotu Ilość 

1. 
Dozownik do mydła w 
płynie 

Dozownik mydła w płynie min. 800ml, wykonany z 
tworzywa sztucznego zabezpieczony zamkiem ma 
kluczyk, posiada boczne okienka do kontroli poziomu 
mydła, wewnątrz plastikowy zbiornik na mydło, 
pompka z zaworkiem, przykręcany do ściany 2 

2. Podajnik ręczników 

Dozownik ręczników papierowych wykonany z 
tworzywa sztucznego, zabezpieczony zamkiem. 
Zastosowany wizjer  kontroli ilości wkładu, 
przykręcany do ściany. 2 

3. 
Podajnik na papier 
toaletowy 

Wykonany z tworzywa sztucznego, zabezpieczony 
zamkiem. Zastosowany wizjer  kontroli ilości wkładu, 
przykręcany do ściany. 2 

4. Wieszak łazienkowy 

Ścienny wieszak łazienkowy metalowy na ręczniki. 
Powinien posiadać  4 niezależne od siebie ramiona, 
które można rozłożyć lub złożyć na ścianę. Powinien  
posiadać takie wymiary, aby była możliwość 
zawieszenia dużego ręcznika złożonego na pół ( w 
poprzek ). Wieszak konstrukcyjnie zaprojektowany 
tak, aby zajmował jak najmniej miejsca. Wieszak ma 
posiadać zestaw kołków montażowych i zaślepki 
chromowe. 2 

5. Kosz na pieluchy 

Kosz na pieluchy. Wyposażony w  duży otwór przyjmie 
każdej wielkości pieluchę. W celu opróżnienia 
nacisnąć stopą na dole i wyjąć zapełniony, szczelny 
worek, bez nieprzyjemnych zapachów. Min 80 L . 
Ok.50 pieluch 1 

6. Nocniki 

Nocnik z tworzywa sztucznego, wyposażony w 
gumowe, antypoślizgowe podkładki. Powierzchnia 
siedziska posiada opływowy kształt. Wyższa część z 
przodu nocnika stanowi ochronną osłonkę przed 
rozpryskiwanie. Wyższa część tylna to wygodne 
oparcie. 20 

7. Podest dla dzieci 

Podest ze schodkiem wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego. Nóżki, schodek oraz górę 
podestu wyposażono w gumowe, antypoślizgowe 
elementy.  Maksymalne obciążenie: 120 kg  4 

8. Kosz na śmieci 
Kosz na odpady ze stali nierdzewnej, przycisk nożny, 
pokrywa, pojemność min. 20 L 2 
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Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, 

że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego 

przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, 

dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe 

zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań 

technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach 

wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta. 


