
Załącznik nr 5c do SIWZ i nr 1 do umowy

Lp. Wyposażenie
Jedn. 

miary
Ilość 

Cena 

jedn. 

netto

Cena 

jedn. 

brutto

Wartość 

brutto

1

Wieszaki stojące (ubraniowe) Wieszak na ubrania stojący  

ośmioramienny, wykonany ze stali chromowanej. Wymiary(+/- 5%): 

wys. 178 cm,  szer. 50 cm.

Szt. 4

2

Firanki + zasłony do okna 160/200

Zasłona 100% zaciemniająca, poliester 100%, gramatura min 236 

g/m2. Gotowa uszyta zasłona zaopatrzona w taśmę marszczącą 

żyłkowa typu smok, boki i dół zasłony obszyty; wysokość:300 cm (+/- 

3%)  szerokość 150 -200 cm (+/- 3%) 45 kompletów ( 90 szt.).

Firanka do okna 160/200 cm, tkanina typu woal, kolor ecru, -

gramatura – od 90 do 110 gr./m2,  gładka, dół firanki wykończony 

haftem lub gipiurą minimum 30cm, firanka zaopatrzona w 5 cm taśmę 

marszczącą żyłkowa typu smok, firanka z wykończonymi bokami, 

taśma wszyta. Firana gładka, upięta na taśmie w proporcji 1:2.     

Cena za komplet obejmuje 2 szt. zasłon i 1 szt. firany.

Kpl. 45
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3

Firanki + zasłony do okna 60/200

Zasłona 100% zaciemniająca, poliester 100%, gramatura min 236 

g/m2. Gotowa uszyta zasłona zaopatrzona w taśmę marszczącą 

żyłkowa typu smok, boki i dół zasłony obszyty; wysokość:300 cm (+/- 

3%)  szerokość 150cm ( +/- 3%). 10 kpl.( 20 szt.)

Firanka do okna 60/200, materiał typu woal kolor ecru, -gramatura – 

od 90 do 110 gr./m2  gładka, dół firanki wykończony haftem lub 

gipiurą minimum 30cm, firanka zaopatrzona w 5 cm taśmę 

marszczącą żyłkowa typu smok, firanka z wykończonymi bokami, 

taśma wszyta. Firana gładka, upięta na taśmie w proporcji 1:2. Cena 

za komplet obejmuje 2 szt. zasłon i 1 szt. firany.

Kpl. 10

4

Podkład gumowy 110/140

Podkład  na materac nieprzemakalny,  z wierzchniej strony tkanina 

frotte, od spodu cerata, wielorazowego użytku. Kolor biały. wierzch - 

70% bawełna, 30% poliester, spód – polichlorek winylu 100% PVC

Szt. 6

5

Podkład płócienny

Podkład płócienny, 100% bawełny, wymiar:110x140 cm ( +/- 3%). 

Jednobarwne, pastelowe

Szt. 12

6

Ręcznik 50/100

Ręcznik kąpielowy, o wymiarach 50x100 cm(+/- 3%), skład: 100% 

bawełna, gramatura min.500 g/m2

Szt. 90

7

Ręcznik kąpielowy 70/140

Ręcznik kąpielowy, o wymiarach 70x140 cm (+/- 3%), skład: 100% 

bawełna, gramatura min.500 g/m2

Szt. 60

8

Koc  

Koc o wymiarach:150x200 cm ( +/- 3%).                                        

Skład: 60%( +/- 3%) bawełna, 40% (+/- 3%) akryl

gramatura  min.350g/m2

obszycie: frędzle, jednokolorowe, pastelowe

Szt. 6



9

Poduszka + kołdra

Poduszka: wymiar- 70x80 cm ( +/- 3%), antyalergiczna, 45%( +/- 3%) 

bawełna, 55% (+/- 3%) poliester, wypełnienie: spiralnie skręcone 

silikonizowane włókno poliestrowe (HCS) w kształcie rurki

Kołdra: 155x200 cm (+/- 3%)  antyalergiczna, 45%( +/- 3%) bawełna, 

55% (+/- 3%) poliester, wypełnienie: spiralnie skręcone 

silikonizowane włókno poliestrowe (HCS) w kształcie rurki

Kpl. 10

10

Pościel (poszewka, poszwa, prześcieradło z gumką)

Kpl. pościeli: poszwa – 160x200 cm (+/- 3%) – szt.,  poszewka na 

poduszkę – szt. 70x80 cm (+/- 3%), 100% bawełna, kora, 

wykończenie z zamkiem, wzorzysta, 

prześcieradło z tkaniny frotte elastycznej o gramaturze 155 g/m2 (+/- 

3%) z gumką, 82% (+/- 3%) bawełna, 18% poliester wymiar: 150-

160x200 cm (+/- 3%) jednobarwne, pastelowe

Kpl. 12

11

Narzuta

Narzuta na łóżko, skład: 100% akryl

rozmiar: 160 x 210 cm (+/- 3%)

gramatura min. 450g/m2

obszycie: taśma                                                                                          

Kolory pastelowe; jednobarwne

Szt. 30

12

Narzuta

Narzuta na łózko, skład: 100% akryl

rozmiar: 140 x 210 cm (+/- 3%)

gramatura min. 450g/m2      

obszycie: taśma.                                                                                            

Kolory pastelowe; jednobarwne.

Szt. 10

13

Ścierka kuchenna

Ścierka kuchenna o wymiarach 50x70 cm(+/- 3%), skład: 100 % 

bawełna, gramatura min. 220g/m2

Szt. 80



14

Wieszak

Wieszak uniwersalny, Wymiary (szer. x wys.): 56 x 30 mm (± 2 mm), 

podwójny, stal nierdzewna-inox, mocowanie wieszaka na wkręty

Szt. 67

15

Kotara prysznicowa

Zasłona z PCV z kółkami do zawieszenia, wodoszczelna,  do 

zamontowania nad wanną lub prysznicem, Biała, Wymiary 180 x 200 

cm (+/-5 %)

szt. 28

16

Kosz na śmieci

Kosz z pedałem do worków jednorazowych, Pojemność 15l (+/- 5%) , 

Materiał tworzywo sztuczne, okrągły/ owalny. Wymiary:  335 x 275 x 

362 mm (+/- 5%). Kolory: beż lux oraz szaro - grafitowy.

Szt. 24

17

Kosz na śmieci

Kosz z pokrywą uchylną "clicl-it" do worków jednorazowych, 

Pojemność 15 (+/- 5%) l, owalny, Materiał tworzywo sztuczne, 

Wymiary: 280x235x438 (+/-5%). Kolory: beż lux oraz srebrno - 

grafitowy.

Szt. 49

18

Kosz na śmieci

Kosz z pokrywą uchylną "clicl-it" do worków jednorazowych, 

Pojemność 25l (+/- 5%) , z tworzywa sztucznego, Wymiary: 

330/270/510 mm (+/- 5%).

Szt. 6

19

Kosz na śmieci

Kosz z pedałem do worków jednorazowych, Pojemność 20l (+/- 5%) , 

metalizowany, Wymiary: 280x235x438 mm (+/-5%).

Szt. 8

20

Kosz na śmieci 40l 

Wykonany z plastiku i pokryty metalizowaną powierzchnią, zbiornik 

na śmieci otwierany przyciskiem pedałowym. Konstrukcja pokrywy 

pozostawiająca zawartość kosza stale zamkniętą,pojemność 40l (+/- 

5%) 

Szt. 1



21

Kosz na śmieci 40l 

Wykonany z tworzywa sztucznego, zbiornik na śmieci otwierany 

przyciskiem pedałowym. Konstrukcja pokrywy pozostawiająca 

zawartość kosza stale zamkniętą, pojemność 40l (+/- 5%) 

Szt. 1

22

Kosz na śmieci 30l  (+/- 5%) z pedałem

Metalowy kosz otwierany na przycisk pedałowy. Wykonany ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej, wykończenie matowe. Wewnętrzny 

pojemnik z plastiku ABS z uchwytem, wolnoopadająca pokrywa

Szt. 1

23
Mata łazienkowa antypoślizgowa

Mata łazienkowa, gumowa – pianka, antypoślizgowa
szt. 43



24

Zastawa stołowa

Naczynia typu ''luminarc" białe, nadające się do zmywarek i 

mikrofalówek, możliwość piętrowania i układanie w stosy.

talerz obiadowy płytki – średnica:min. 26 cm: 30 szt. 

 talerz obiadowy głęboki – średnica :min. 23 cm: 30 szt. 

 talerz deserowy – średnica: min. 19 cm: 30 szt. 

miseczki – średnica: min.14 cm: 30 szt. 

 salaterki – wymiary min.: 16 cm, 24 cm, 27 cm: 6 szt. 

 półmiski – wymiar min.: 20 cm, 32 cm, 42 cm: 6 szt. 

patery – na ciasto trzypoziomowa (wymiary min.: mały talerz: 20 cm, 

średni talerz: 25 cm, duży talerz 30 cm), na tort (średnica min.: 30 

cm) : 6 szt. 

waza – objętość min.: 2,5 l, 3,5 l : 6 szt.

 szklanka do herbaty – objętość min.: 250 ml: 30 szt. 

 kubek szklany żaroodporny – objętość min.: 330 ml: 30 szt. 

 dzbanki objętość min. – 1,3 l, 1,5 l (2 szt.)

 sztućce:  wykonane ze stali nierdzewnej nadające się do mycia w 

zmywarce, 

łyżka stołowa obiadowa – długość: min. 20 cm: 30 szt. 

widelec – długość: min. 20 cm: 30 szt. 

 nóż stołowy obiadowy – długość: min.20 cm: 30 szt. 

 łyżeczka do herbaty – długość: min.14 cm: 30 szt.

Kpl. 2

25

Zestaw kawowy na 30 osób

(30 filiżanek – min. 250ml., 30 spodków – min.14cm)

Zestaw wykonany z białej porcelany

Możliwość mycia w zmywarkach

Możliwość piętrowania

Możliwość używania w kuchenkach mikrofalowych

Kpl. 1

26

Szczotka WC

Szczotka z przeznaczeniem do WC z pojemnikiem plastikowym, 

Kolor biały lub szary 

Szt. 39



27

Szczotka typu leniuszek

Komplet zawiera: zamiatacz, kij oraz szufelkę, możliwość wpięcia 

szufelki na kij, wykonany z plastiku 

WYMIARY (+/- 5%) : całkowita 30 x 6 x h 127,5 cm

zamiatacz: 28 x 5 x h 12 cm

szufelka: 22 x 6 x h 33 cm

kij: 120 cm

Szt. 35

28

Czajnik bezprzewodowy

Czajnik bezprzewodowy, moc min.2400 W, pojemność min 1,5 l, 

materiał: tworzywo sztuczne, płaska grzałka płytkowa
Szt. 17

29

Czajnik bezprzewodowy

Czajnik bezprzewodowy, moc min.2400 W, pojemność min 1,7 l, 

materiał: tworzywo sztuczne, płaska grzałka płytkowa
Szt. 1

........................................................

podpis osoby / osób upoważnionych do

występowania w imieniu wykonawcy

RAZEM:


