
  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Lp.  Nazwa wyrobu/ zdjęcia poglądowe 
 

Ilość sztuk Opis 

1 Lustro łazienkowe 

 

40 wymiary wys. 60 cm x szer. 60 cm, mocowane 

do ściany przy pomocy uchwytów i śrub w 

komplecie lub przyklejane, wykończenie: faza, 

elementy mocowania w komplecie  

2 Półka łazienkowa szklana 

 

20 wymiary szer. 60 cm x gł. 13 cm (+/- 5 cm),  

materiał: szkło, mocowana do ściany za pomocą 

śrub, elementy mocowania w komplecie 

3 Mydelniczka ażurowa 

 

40 mydelniczka montowana do ściany, materiał 

wykonania: stal nierdzewna, kolor: srebrny, 

elementy mocowania w komplecie 

4 Dozownik do mydła w 

płynie 

 

20 dozownik do mydła z pompką, materiał: 

ceramika, kolor: biały lub szary 

5 Szczotka WC 

 

40 materiał wykonania: stal nierdzewna, plastik, 

kolor srebrny, wolnostojące, okrągłe 

6 Uchwyt na papier toaletowy 

 

20 uchwyt ścienny, materiał wykonania: stal 

nierdzewna, kolor srebrny, przykręcany do 

ściany, elementy mocowania w komplecie  
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7 Wieszak na ręcznik 

kąpielowy 

 

20 wieszak z ruchomym ramieniem, min. 3 

ramienny, mocowany do ściany, materiał 

wykonania: stal nierdzewna, kolor srebrny, 

elementy mocowania w komplecie  

8 Regał łazienkowy 

 

20 regał łazienkowy prostokątny z min. trzema 

półkami, na kółkach, materiał wykonania: 

tworzywo sztuczne, kolor biały lub szary  

9 Półka narożna pod prysznic 

 

60 trzy- lub cztero- poziomowa, materiał 

wykonania: stal nierdzewna, kolor srebrny, 

elementy mocowania w komplecie 

 

Zdjęcia poglądowe. 

Przedmiotem Umowy jest dostawa, rozładunek, wniesienie wyposażenia tj. artykułów 
łazienkowych, zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia, do wskazanej lokalizacji. 

Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, w oryginalnych opakowaniach 

producenta.  Lustra i inne szklane elementy powinny być starannie zapakowane w oddzielne paczki 
w celu uniknięcia uszkodzeń podczas przewożenia i ewentualnego przechowywania. 

W cenie wyposażenia należy uwzględnić transport i wniesienie do pomieszczenia w internacie przy 

ul. Elbląskiej 6 w Warszawie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji dostawy.  

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
wyposażenie do wskazanych lokalizacji, w terminie do 30 od dnia podpisania umowy.  

Okres gwarancji – 24 miesiące. 

  

 

 

   

 

 


