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Załącznik nr 1A do SWZ 

WYKAZ WYPOSAŻENIA dla cz. nr1 

Wykaz podzielono na poszczególne pomieszczenia, przy każdym punkcie wpisano 
zamawianą ilość sztuk dla każdej pozycji osobno. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe i 
nie odnoszą się do konkretnego modelu czy producenta. Wszystkie dostarczone 
elementy wyposażenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i 
jakości, powinny być dostosowane do wymagań ergonomii. 

 

 

BAWIALNIA 

1. Szafka wykonana z płyty laminowanej, korpus w kolorze klonu o gr. 18mm, fronty w 
kolorach: biały, szary i limonka gr. 18mm. Wymiary 116.6x41,5x86,8 cm – 2szt 

 

 
 
2. Szafka z 6 szufladami wykonana z płyty laminowanej, korpus w kolorze klonu o gr. 18 

mm, fronty o gr. 18 mm w kolorach: biały i limonka. Wymiary 116,6 x 41,5 x 124,2 cm – 
2szt  
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3. Regał z 2 szufladami, korpus regału w kolorze naturalnego klonu o wym. 79,2 x 41,5 x 

124,2 cm, fronty w kolorze: szary i limonka – 2szt 
 

 
 

4. Szafa z 2 szufladami, korpus w kolorze naturalnego klonu o wym. 79,2x41,5x161,6 cm, 
fronty w kolorze białym. – 2szt. 

 

 
 
5. Zestaw stół i 6 krzesełek przystosowanych dla dzieci. Wykonane z płyty laminowanej o 

gr. 18mm z obrzeżem ABS 2mm w kolorze klonu. Krzesełka wys. siedziska 31 -33cm, 
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wysokość stołu 52-53cm. – 3 zestawy. Stoły zgodne z normami: PN-EN1729-1:2016, PN-

EN1729-2:2016.  
6. Krzesło dziecięce zielone – 13szt  i żółte – 13szt , o wysokości siedziska 33cm 
Krzesło dziecięce zielone – 7szt i żółte – 7szt, o wysokości siedziska 32 cm 
 

 

 Krzesła zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2. 

7. Krzesło drewniane z zabezpieczającym pasem na brzuch o wys. 46cm, wys. siedziska 
21cm. – 10szt. 

 
 
8. Krzesło z oparciem, ułatwiające utrzymanie prawidłowej postawy. O wys. 38-48 cm w 

kolorze żółtym. – 8szt 



 GMINA OZIMEK  
              siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 
              46 – 040 Ozimek 
              Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b 
 

ZZP.271.49.2021.AK 
__________________________________________________________________________________        
 
 

 
 
9. Stół do karmienia w kształcie podkowy. O wym. blatu 179,5x90cm, wysokość 40-58 cm, 

blat w kolorze niebieskim, nogi klonowe. – 2szt 
 

 
 
10. Biurko z szafką i szufladą o wym. 120x60x76cm, w kolorze klonu, z frontem w kolorze 

limonkowym – 1szt.z frontem w kolorze żółtym – 1szt. 
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11. Krzesło na metalowym stelażu w kolorze zielonym z podłokietnikiem, szer.45cm, wys. 

83,5cm. – 2szt, w kolorze granatowym – 3szt. 
 

 
12. Dywan do relaksacji, kolorowy z wesołymi obrazkami, pokryty środkiem 

uniepalniającym, grubość 7mm, wymiary 2x3m – 1szt. 
 
13. Dywan we wzory geometryczne – kwadraty, w kolorach szary, żółty, niebieski i zielony, 

pokryty środkiem uniepalniającym, grubość 7mm, wymiary 2x3m – 2szt. 
 
14. Kojec przenośny, składany w kolorze szarym, o wymiarach 100x100x76cm, z wyjściem 

bocznym dla dziecka. – 2szt. 
 

 
 
 
SYPIALNIA 
 
15. Łóżeczko niemowlęce drewniane wraz z materacem ze zdejmowalnym pokrowce, z 

dwoma poziomami leżenia, z wyjmowanymi szczebelkami oraz kółkami, ułatwiającymi 
przemieszczanie. Wymiary 126x67x80 cm – 14szt. 
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16. Łóżeczko przedszkolne na stalowej konstrukcji z narożnikami z tworzywa sztucznego 

oraz tkaniną przepuszczającą powietrze. Konstrukcja umożliwiająca układanie łóżeczek 
jedno na drugim oraz na wózku ułatwiającym przemieszczanie. Wymiary 132,5x59x12cm 
kolor niebieski – 36 szt. 

 
 
 

 
17. Szafa do przechowywania min. 10 szt. łóżeczek przedszkolnych, wykonana z płyty 

laminowanej o gr. 18mm, drzwi z otworami wentylacyjnymi, otwierane pod kątem 
180º,wykonane z płyty MDF o gr. min. 19 mm w kolorze zielonym. Korpus w kolorze 
klonowym o wym. 138,6x70x203 – 4 szt. 
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18. Prześcieradło bawełniane z gumką na materac o wym. 60x120cm – kolor niebieski – 
14szt., kolor zielony – 14szt, 

 

19. Poszewka bawełniana na poduszkę o wymiarach 40x60cm z kolorowymi elementami 
graficznymi dla dzieci np. zwierzątka, postacie z bajek, itp., z zapięciem kopertowym, w 
kolorze niebieskim – 50szt., w kolorze zielonym – 50 szt. 

 

20. Poszewka bawełniana na kołdrę o wymiarach 70x120cm z kolorowymi elementami 
graficznymi dla dzieci np. zwierzątka, postacie z bajek, itp., z zapięciem kopertowym, w 
kolorze niebieskim – 36szt., w kolorze zielonym – 36 szt. 

 

21. Prześcieradło bawełniane z gumką na łóżeczko przedszkolne o wym. 132,5x59cm – kolor 
niebieski – 36szt., kolor zielony – 36szt 

 

22. Poduszka o wym. 40x60cm z wypełnieniem 100% poliestrowym, gramatura 200g/m², 
pokrycie bawełniane – 55szt. 

 

23. Kołdra o wym. 70x120cm z wypełnieniem 100% poliestrowym, gramatura 200g/m², 
pokrycie bawełniane – 55szt 

 

24. Podkład pod prześcieradło 100% bawełniany, wodoodporny, oddychający – membrana 
oddychająca 100% PU. Zabezpieczający materac przed zabrudzeniem i wilgocią o wym. 
Min. 75x90cm. – 15szt. 

 
ŁAZIENKA 

25. Regał do przechowywania min. 24szt. nocników. Wykonany z płyty melaminowanej o gr. 
min. 18mm w kolorze klon lub brzoza, półki i wieniec dolny o gr. min. 10mm. Przegródki 
o wym. Umożliwiających przechowywanie nocników o wymiarach min. 30x38,8x25,3cm. 
– 2 szt. 
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26. Nocnik z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, ergonomicznie uformowany o wym. 

30x25x22cm z motywem kaczuszki kolor różowy – 13szt. kolor niebieski – 13szt. 
 
27. Nocnik z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, ergonomicznie uformowany o wym. 

25x22x17,3cm kolor biały – 24szt. 
 
28. Kosz na pieluchy o wym. min. 34x46x92cm i pojemności min. 120l, wyposażony w duży 

otwór o średnicy min. 13,5cm oraz przycisk pozwalający otworzyć górna część kosza w 
celu opróżnienia, kolor biały, srebrny lub biało srebrny – 2szt. 

 

29. Kosz na śmieci z uchylną pokrywką o wym. min. 24x39x50cm i pojemności min. 25l. 
prostokątny z kolorową pokrywką ułatwiającą segregację śmieci lub cały w wybranym 
kolorze, żółty – 4szt, zielony – 4szt. 

 

30. Dozownik na mydło w płynie z tworzywa ABS przykręcany do ściany, wyposażony w 
okienko kontrolne, zawór niekapek oraz zamek na klucz. Dozownik o wym. min. 
17x10,5x12,5cm, waga 0,38kg, pojemność min. 0,5l. Gwarancja min. 2lata, kołki i wkręty 
mocujące w zestawie, kolor biały lub biało-szary – 5szt. 

 

31. Dozownik ręczników papierowych w listkach z tworzywa ABS przykręcany do ściany, 
wyposażony w okienko kontrolne oraz zamek na klucz. Dozownik o wym. min. 
27x12x27cm, waga 0,7kg, pojemność min. 400 listków. Gwarancja min. 2lata, kołki i 
wkręty mocujące w zestawie, kolor biały lub biało-szary – 5szt 

 

32. Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS przykręcany do ściany, wyposażony w 
okienko kontrolne lub transparentny oraz zamek na klucz. Pojemnik o wym. min. 
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26x24x13cm, waga 0,6kg. Gwarancja min. 2lata, kołki i wkręty mocujące w zestawie, 
kolor biały lub biało-szary – 3szt 

 

33. Ręczniki bawełniane o wym. min. 50x30cm, temperatura prania max. 60°, kolor 
niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy – 100szt. 

 

34. Szafka ze stołem do przewijania dzieci. Wykonana z płyty laminowanej w odcieniu klonu 
o wym. min. 85x75x116cm z krawędzią zabezpieczającą, szafką i 2 szufladami, fronty i 
półki w kolorze białym i oliwkowym – 2szt. 

 

 
 

35. Materac do przewijaków o wymiarach dopasowanych do szafki ze stołem do przewijania 
w kolorze zielonym – 2szt. 

 
36. Półka wisząca o wym. 65,5x22x40cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. min 18mm w 

tonacji klonu lub brzozy, z obrzeżem PCV o gr. min 2mm, z jedną przegródką – 2 szt. 
 

 
 
SZATNIA 

37. Zestaw 6 szafek do szatni o wym. 126x50x134cm, wyposażony w duże i małe drzwiczki 
oraz miejsce na buty, korpus w kolorze klon lub brzoza, szafki w kolorach:  

 błękitny, limonkowy, szary i beżowy – 4 zestawy 
 błękitny, niebieski, szary, beżowy – 4 zestawy 
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38. Zestaw 3 szafek do szatni o wym. 64x50x134cm, wyposażony w duże i małe drzwiczki 

oraz miejsce na buty, korpus w kolorze klon lub brzoza, szafki w kolorach:  
 Błękitny i szary – 1 zestaw 
 
39. Ławka do szatni o wym. 90,5x45x33cm, półokrągła, montowana z boku szafek, 

wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18mm, w tonacji klonu lub brzozy z miękkim 
siedziskiem o wym. 90,5x45x4cm montowanym na napy, półka na wys. 12cm. 

 

 
 
40. Wieszak do szatni  
 półokrągły z kolorowym motywem misia, wykonany z płyty wiórowej w tonacji klonu lub 

brzozy, z 5 wieszaczkami, całość o wym. 100x46cm. Półokrągły kształt sprawia, że po 
zawieszeniu kilku wieszaków obok siebie powstaje fala – 4szt (po 2szt. w każdym 
kształcie) 

 prosty z kolorowym motywem kwiatowym, wykonany z płyty wiórowej w tonacji klonu 
lub brzozy, z 5 wieszaczkami, całość o wym. 100x29cm – 11szt 
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41. Zestaw 25 szt. naklejek do oznakowywania miejsca w szatni, wym. naklejki około 

5x5,5cm 
 
 Naklejki z motywem warzyw i owoców – 10 zestawów 
 Naklejki z motywem przedmiotów, pojazdów, zwierzątek i zabawek – 10 zestawów 

42. Tablica korkowa o wym. 90x120cm w kolorze jasnozielonym z drewnianą ramką – 2szt. 
 
43. Tablica korkowa o wym. 100x200cm w kolorze naturalnym z drewnianą ramką – 2szt. 
 
44. Aplikacja z chłopcem i dziewczynką do tablicy korkowej 100x200cm, aplikacja o wym. 

dziewczynka – około 78x42,5cm, chłopiec – około 68x47cm – po 1szt. 
 

 
 

45. Makatka jadłospis w kształcie garnuszka z warzywami z miejscem do umieszczenia 
jadłospisu w formacie A4. Wym. całej makatki 47x52cm. Kolor jasny najlepiej szary. – 
1szt. 

 

 
 
46. Śliniak wiązany na sznureczki bez ceratki – 100szt. 
 
 
 
POKÓJ SOCJALNY 
47. Zestaw szatniowy z 2 przegródkami, dla 3 osób. Na stelażu wykonany z pyty 

laminowanej o gr. 18mm, w tonacji klonu lub brzozy, z obrzeżem ABS. Schowki 
zamykane na klucz, w każdej przegródce jest haczyk na ubrania i półka, dolny wieniec 
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wykonany jest z blachy perforowanej co ułatwia wentylację. Zestaw o wymiarach 
97,2x54,7x187cm – 4szt. 

 

 
 

 
48. Zestaw stół o wymiarach 80x80cm, wysokość około 76cm, na stelażu z metalowymi, 

okrągłymi nogami, blat w kolorze klonu lub brzozy z obrzeżem ABS. 4 krzesła na 
metalowym stelażu o śr. 22mm, wyprofilowane siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o 
gr. 8mm polakierowane o wys. Siedziska około 46cm.  Krzesła z możliwością ustawienia 
jedno na drugim. Zgodne z normą PN-EN 1726-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2. 
– 1 zestaw 

 
 
49. Stół o średnicy 100cm, wysokość około 76cm, na stelażu z metalowymi nogami, blat w 

kolorze klonu lub brzozy z obrzeżem ABS. – 1 szt. 
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POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 
 
 
50. Regał z 2 podwójnymi szafkami wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm i wymiarach 

79,2x41,5x161,6cm. Korpus w kolorze klonu lub buku, fronty o gr. 18mm wykonane z 
płyty laminowanej pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorach: biały, 
pomarańczowy i szary.-1szt 

 
 
51. Szafka wisząca zamykana z półką. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm i wym. 

79,2x41,5x41cm. Korpus w kolorze brzozy lun klonu. Fronty wykonane z płyty 
laminowanej pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze limonkowym. – 3szt. 

 

  
 
 
POKÓJ DYREKTORA 
 
 
52. Szafa ubraniowa wykonana z płyty laminowanej w kolorze brzozy lub klonu, o gr. 18mm i 

wym. 82x49,8x223. Wyposażona w dwie półki i wieszak wysuwany. Drzwi z zawiasami 
90°, cichym domykiem, zamykane na kluczyk. – 1szt. 
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53. Szafa z 5 pólkami wykonana z płyty laminowanej w kolorze brzozy lub klonu, o gr. 18mm 

i wym. 82x39,8x223. Drzwi z zawiasami 90°, cichym domykiem, zamykane na kluczyk. – 
2szt. 

 
 

54. Regał na segregatory wykonany z płyty laminowanej w kolorze brzozy lub klonu, o gr. 
18mm i wym. 82x48x117,4cm z drzwiczkami zamykanymi na klucz – 2szt. 

 
 
55. Szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze brzozy lub klonu, o gr. 18mm, z 4 

szufladami zamykanymi na klucz, o wym. 42x39,8x82,2cm – 1szt. 
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56. Szafka kuchenne ze zlewem, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorystyce 

brzozy lub klonu i wymiarach 82x60,5x86cm, blat wodoodporny wykonany z płyty 
wiórowej powlekanej HPL.  Zlew z ociekaczem wykonany ze stali nierdzewnej, 
montowany natynkowo szer., całkowita 76cm, w zestawie z armaturą i odpływem. – 
1szt. 
 

 
 

57. Wieszak stojący, metalowy na ubrania z możliwością przechowywania parasoli, 
wykonany z profilu okrągłego o śr. Min. 25mm i 15mm, w kolorze srebrnym, 
wyposażony w 5 haczyków na ubrania – 1sz. 

 
58. Fotel obrotowy do biurka. Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną 

welurową w kolorze szarym. Wyposażone w podłokietniki oraz pięcioramienną 
podstawę z kółkami do powierzchni dywanowej. Fotel wyposażony w mechanizm do 
swobodnego kołysania z możliwością blokady kąta odchylenia, oraz regulacją siły oporu 
oparcia i wysokości siedziska. Wysokość siedziska 41-55cm, wysokie oparcie – 1szt. 
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59. Tablica magnetyczna biała, suchościeralna, o wym. 100x80cm – 5szt. 

 

60. Zestaw markerów do tablicy suchościeralnej – 4 kolory – 4 zestawy 
 

61. Szafka do przechowywania kluczy, wyposażona w haczyki, przystosowana do 
przechowywania min. 50 kluczy – 1szt. 

 

62. Biurko z 4 szufladami zamykanymi na zamek, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm 
w kolorze brzozy lub klonu, o wymiarach 140x80x76cm – 1szt. 

 

 
63. Wideodomofon – system monitoringu przeznaczony do podglądu i rejestracji osób 

wchodzących na teren placówki przewodowy lub bezprzewodowy.- 2szt. 
 
64. Kosz na śmieci z uchylną pokrywą 25l w kolorze szarym – 4 szt. 
 

65. Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, ksero, skaner, drukująca w formacie A4 i A3, 
dwustronnie, poziom hałasu max. 54dB, o rozdzielczości druku min. 1200x1200 dpi, z 
możliwością wykorzystywania zwykłego papieru o niskiej gramaturze jak i wysokiej, 
papieru kolorowego, makulaturowego, dziurkowanego, koperty. Szybkość drukowania 
min. 38 stron/min. Gwarancja min. 12 miesięcy. – szt. 1 

 

 
66. Telefon stacjonarny wraz z dwoma słuchawkami bezprzewodowymi, w zestawie dwie 

stacje bazowe, kabel zasilający, kabel telefoniczny, akumulatory do słuchawek, dwie 
słuchawki. Słuchawki z wyświetlaczem z możliwością zmiany dzwonka, regulacją 
głośności, wyświetlaniem daty i godziny, pamięcią min. 10 ostatnich połączeń, czas 
rozmowy min. 12 godzin, czas czuwania min. 150 godzin, czas pełnego ładowania do 7 
godzin. – 1zestaw 

 
67. Niszczarka do dokumentów w formacie A4, o wydajności min. 10 kartek papieru, 

wraz ze zszywkami, rodzaj cięcia – ścinki o wym. 4x35mm, poziom głośności max 
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65dB, średnia prędkość niszczenia nim. 3m/min, pojemnik 23 l, szerokość wejścia 
min. 22cm – 1szt. 

 
68. Monitor do komputera – 1szt. o min. parametrach nie gorszych niż: 

Przekątna ekranu  23,8" 
Powłoka matrycy Matowa 
Rodzaj matrycy LED, IPS 
Typ ekranu Płaski 
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) 
Format obrazu 16:9 
Częstotliwość odświeżania ekranu 75 Hz 
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 
Czas reakcji 1 ms (MBR), 5 ms (GTG) 
Technologia ochrony oczu Redukcja migotania, Filtr światła niebieskiego 
Wielkość plamki 0,274 x 0,274 mm 
Jasność 250 cd/m² 
Kontrast statyczny 1 000:1 
Kąt widzenia w poziomie 178 stopni 
Kąt widzenia w pionie 178 stopni 
Złącza VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 
szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 
Regulacja kąta pochylenia (Tilt) 
Możliwość montażu na ścianie  
Klasa energetyczna E 
Pobór mocy podczas pracy 17 W 
Pobór mocy podczas spoczynku < 0,3 W 
Szerokość 539 mm 
Wysokość (z podstawą) 414 mm 
Głębokość (z podstawą) 212 mm 
Waga 3,3 kg 
Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta) 
 

69. Komputer stacjonarny – 1szt. o minimalnych parametrach nie gorszych niż: 
Procesor Intel Core i5-10400 (6 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.30 GHz, 12 MB cache) 
Chipset Intel B460 
Pamięć RAM 8 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz) 
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB 
Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1 
Karta graficzna Intel UHD Graphics 630 
Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona 
Dysk SSD PCIe 512 GB 
Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW  
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Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa 
Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 
Złącza - panel przedni USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wyjście 
słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 
Złącza - panel tylny USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wyjście audio - 1 szt. 
RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 
Porty wewnętrzne (wolne) PCI-e x16 - 1 szt.  PCI-e x1 - 1 szt.  SATA III - 1 szt. Kieszeń 
wewnętrzna 3,5" - 1 szt. 
Zasilacz 200 W 
System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) 
Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) 
Wysokość 290 mm 
Szerokość 93 mm 
Głębokość 293 mm 
Waga 4,7 kg 
Gwarancja 36 miesięcy (gwarancja producenta) 
 

 
KUCHNIA 
 
 
70. Zestaw filiżanka śr. 81 mm 0,25 l. + spodek 160mm, z białej porcelany lub szkła 

hartowanego, przystosowane do mycia w zmywarkach i używania w kuchenkach 
mikrofalowych – 25 zestawów 

 
71. Kubeczek porcelanowy dla dzieci z jednym lub dwoma uszkami, o poj. 0,25l, 

przystosowany do mycia w zmywarkach – 25szt. 
 

72. Łyżka przedszkolna stołowa wykonana ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 153mm – 50szt. 
 
73. Widelec przedszkolny wykonany ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 152mm – 26szt 
 

74. Łyżeczka przedszkolna deserowa wykonana ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 135mm – 
50szt. 
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75. Talerz płytki śr. 200 mm, z białej porcelany lub szkła hartowanego, przystosowane do 

mycia w zmywarkach i używania w kuchenkach mikrofalowych – 55 szt. 

 

76. Miseczka o śr. 160 mm do zupy z białej porcelany lub szkła hartowanego, przystosowane 
do mycia w zmywarkach i używania w kuchenkach mikrofalowych – 55 szt. 

 
77. Miska o śr. 230mm z białej porcelany lub szkła hartowanego, przystosowane do mycia w 

zmywarkach i używania w kuchenkach mikrofalowych – 3szt 
 

78. Miska o śr. 180mm z białej porcelany lub szkła hartowanego, przystosowane do mycia w 
zmywarkach i używania w kuchenkach mikrofalowych – 4szt 

 

79. Miseczka o śr. 125 mm deserowa z białej porcelany lub szkła hartowanego, 
przystosowane do mycia w zmywarkach i używania w kuchenkach mikrofalowych – 50 
szt. 

 

80. Chochelka o śr. 90mm, dł. 362mm, 0,2 l, do zupy, wykonana z jednego kawałka stali bez 
spawów – 2szt. 

 

81. Chochelka o śr. 80mm, 0,12 litr., do sosu wykonana z jednego kawałka stali bez spawów 
– 2szt. 

 

82. Deska do krojenia o wym. 450x300mm, kolorowa, wykonana z polipropylenu – 6szt. 
 

83. Wiadro stalowe o śr. 230mm, 7l, z podziałką co 1l wewnątrz, wykonane ze stali 
nierdzewnej – 2szt. 

 
84. Taca prostokątna stalowa, o wym. 400x280x25 mm – 2szt. 
 
85. Dzbanek o pojemności użytkowej 1,85l, wykonany ze stali nierdzewnej z jednym uchem, 

przystosowany do mycia w zmywarce – 2szt. 
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86. Garnek 4,4 litry z pokrywką, wykonany ze stali nierdzewnej, satynowy, o śr. 200mm, 

przystosowany do mycia w zmywarce i kuchenek indukcyjnych, z wielowarstwowym 
dnem i nienagrzewającymi się uchwytami – 2szt. 

 
87. Noż kuchenny ostrze noża wykonane ze stali chromowo - molibdenowej, twardość 54-56 

HRC, dł. 210mm, rączka wykonana z tworzywa sztucznego, przystosowany do mycia w 
zmywarce i wyparzania – 2szt. 

 
88. Łyżka stołowa wykonana ze stali nierdzewnej, dł. 206mm – 5szt 
 
89. Widelec stołowy wykonany ze stali nierdzewnej, dł. 206mm – 5szt 
 
90. Łyżka cedzakowa wykonana z jednego kawałka stali bez spawów o śr. 100mm, dł. 

305mm – 2szt. 
 
91. Taca kelnerska antypoślizgowa o wym. 530x325mm, brzozowa laminowana – 2szt. 
 
92. Talerz płytki śr. 255 mm, z białej porcelany lub szkła hartowanego, przystosowane do 

mycia w zmywarkach i używania w kuchenkach mikrofalowych – 4szt. 
 
93. Wózek kelnerski z tworzywa sztucznego, 3-półkowy, max. udźwig 150kg,  udźwig jednej 

półki 50kg, odległość pomiędzy półkami 29cm, o wym. 430x800x960mm – 2szt 
 
 

 
94. Czajnik elektryczny stalowy o poj. 1,8l.230V, moc 1800W – 2szt. 
 
95. Nóż do obierania warzyw, wykonany ze stali nierdzewnej o dł. ostrza 60mm, rączka 

wykonana z tworzywa sztucznego, przystosowany do mycia w zmywarce i wyparzania – 
2szt. 

 
96. Kuchenka mikrofalowa o mocy 900W, sterowana manualnie, 5 poziomów mocy, z 

funkcja rozmrażania, poj. 25l, zegar do 30 minut, obrotowy talerz o śr. 270mm – 1szt. 
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97. Stojak na deski do krojenia, przeznaczony na min. 6 szt., wykonany ze stali nierdzewnej o 

wym. 300x270x270mm – 1szt. 
 
98. Pojemnik na owoce GN 1 / 2, wykonany z poliwęglanu, nieabsorbujący smaku ani 

zapachu, temp. max 110°C min.- 40°C, poj. 12l, o wym. 325x265x200mm, przystosowany 
do używania w kuchenkach mikrofalowych – 1szt. 

 
99. Pokrywa zatrzaskowa GN 1/1 wykonana z poliwęglanu, nieabsorbująca smaku ani 

zapachu, temp. max 110°C min.- 40°C, poj. 12l, o wym. 530x325mm, przystosowana do 
używania w kuchenkach mikrofalowych – 1szt.  

 
100.  Zestaw do sprzątania(wiadro+mop). Mop płaski wyposażony w nakładkę czyszczącą z 

mikrowłókien przypinaną na klipsy z możliwością prania w temp. do 60°C, z ruchomą 
główką ułatwiająca sprzątanie. Drążek trzyczęściowy skręcany, wiadro z tworzywa 
sztucznego o poj. 10l z wyciskaczem do mopa. 

 
101.   Odkurzacz antyalergiczny z filtrem HEPA13, moc 900W, poziom hałasu max. 76dB, dł. 

kabla min. 5m, na worki papierowe, wyposażony: w zwijacz kabla, ssawka do tapicerki, 
uniwersalna oraz do parkietu i turboszczotkę, rurę teleskopową. Gwarancja min. 24 m-
ce. – 2szt.  

 
102.  Zmywarka do naczyń stołowych w kolorze stalowym,- 1 szt. o parametrach nie gorszych 

niż:  

 programator elektroniczny 
 funkcja wyparzania 90 °C 
 dozownik płynu płuczącego 
 spust wody grawitacyjny 
 kosze 500 x 500 mm 
 pojemniki do sztućców 
 przewód zasilający z wtyczką 

 

Wymiary     600 x 600 x 850 mm 
Prześwit drzwi  385 mm - wysokość 

Cykle mycia 120, 180, 600 s 
Moc znamionowa 3,9 kW 4,75 kW 6,55 kW 

Zasilanie elektryczne ~230 V 50 Hz 3N ~400 V 50 Hz 
Zabezpieczenie 

instalcji 
20 A 16 A 16 A 

Zasilanie wodą ciepła ciepła 55 ÷ 60 °C 
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Zalecana temp. wody 55 ÷ 60 °C lub zimna 15 ÷ 20 °C 

Ciśnienie  wody 
zasilającej 

            0,2 ÷ 0,4 MPa  - standard 
      0,05 ÷ 0,4 MPa - opcja z pompą 

Zużycie wody 2,35 ÷ 3,4 l/cykl - w zależności od ciśnienia 
 
103.  Pralko suszarka 1szt. o parametrach nie gorszych niż: 
PRĘDKOŚĆ WIROWANIA min. 1400 OBR/MIN 
MAKSYMALNY ZAŁADUNEK PRANIA - 8 KG 
MAKSYMALNY ZAŁADUNEK SUSZENIA - 6 KG 
STEROWANIE ELEKTRONICZNE  
SYSTEM ANTYWYPŁYWOWY 
BLOKADA RODZICIELSKA 
WSKAŹNIK POZOSTAŁEGO CZASU PRANIA 
REGULOWANE NÓŻKI 
KONTROLA ILOŚCI PIANY 
SYSTEM KONTROLI WYWAŻENIA WSADU 
SYSTEM WYKRYWANIA BŁĘDÓW 
PRANIE ANTYALERGICZNE 
WYŚWIETLACZ LCD 
WSKAŹNIK KONIECZNOŚCI CZYSZCZENIA FILTRA 
WYMIENNE ŁOŻYSKA 
REGULACJA OBRÓTÓW WIROWANIA 
PROGRAMY PRANIA OD 20°C DO 95°C 
PROGRAM SZYBKI OD MIN. 15 DO 60 MINUT 
PROGRAMY SUSZENIA: DELIKATNY, BAWEŁNA, 30 MIN., 60MIN, 90MIN, 

120MIN. 
WYMIARY84,5 x 59,7 x 58,2 CM 
GŁOŚNOŚĆ PRANIA MAX. 58 dB 
POZIOM HAŁASU MAX. 77 dB 
ZUŻYCIE WODY NA CYKL PRANIE+SUSZENIE MAX. 90 L 
ZUŻYCIE WODY NA CYKL PRANIE MAX. 48 L 
ZUŻYCIE ENERGII NA 100 CYKLI PRANIE+SUSZENIE MAX 377 kWh 
ZUŻYCIE ENERGII NA 100 CYKLI PRANIE MAX. 73 kWh 
 
104.  Pralka wolnostojąca o minimalnych parametrach nie gorszych niż: 

 Blokada rodzicielska, Zabezpieczenie przed zalaniem 
Pojemność [kg] 7 
Poziom hałasu (pranie) [dB] 52 
Poziom hałasu (wirowanie) [dB] 74 
Sposób załadunku Od przodu 
Funkcje dodatkowe: Kontrola piany, Pranie wstępne, Sensor załadunku, Start/Pauza z 
opcją dołożenia prania, System 3D AquaSpar, Touch-Control, Wskaźnik czasu 
pozostałego do końca prania, Wyłączenie wirowania 
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Opóźnienie startu pracy 
Programator (sterowanie) Elektroniczny 
Silnik inwerterowy 
Wyświetlacz elektroniczny 
Dobór wody do wielkości załadunku Automatyczny 
Programy prania Antyalergiczny, Delikatny, Fitness, Jedwab, Koszule, Mix, Nocny, 
Płukanie, Pranie ręczne, Sport, Syntetyki, Szybki 15'/30', Wełna, 
Wirowanie/Odpompowanie,  
Maksymalna prędkość wirowania [obr/min] 1200 
Regulacja prędkości wirowania 
Wilgotność resztkowa [%] 53 
Gwarancja 24 miesiące 
Klasa prania A 
Klasa wirowania B 
Klasa energetyczna A+++ 
Klasa emisji hałasu B 
Nowa klasa energetyczna D 
Wymiary: Głębokość [cm] 55, Szerokość [cm] 59.8, Wysokość [cm] 84.8 
Zużycie energii [kWh] 0.80 
Zużycie wody [l/cykl] 41 
Roczne zużycie wody [l] 9020 
Zużycie wody na cykl [l] 45 
Zużycie energii na 100 cykli [kWh] 69 
 

105. Suszarka do bielizny rozkładana, wykonana z aluminium, stali lub tworzywa sztucznego, 
powierzchnia suszenia min. 20m, wys. Około 93cm – 2szt. 

 
106.  Żelazko ze stopą ceramiczną o mocy min. 2400W, z możliwością wytwarzania pary, 

uderzenie pary min. 190g/min, ciągły strumień pary min. 40g/min, z opcja 
samoczynnego wyłączania się, dł. przewodu min.2m – 1szt. 

 
107.  Kosz na talerze do zmywarki, wykonany z polipropylenu, o wym. 500x500x100mm – 

2szt. 
 
108.  Kosz uniwersalny do zmywarki, wykonany z polipropylenu, o wym. 500x500x100mm – 

2szt. 
 
109. Kosz na sztućce do zmywarki, wykonany z polipropylenu, o wym. 500x500x100mm – 

2szt. 
 
110. Młynek do odpadków o mocy min. 550 W, 230V z włącznikiem, kołnierzem mocującym 

ze stali nierdzewnej, wewnętrzne elementy młynka wykonane ze stali nierdzewnej z 
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szybkoobrotowym silnik: min. 4000 obr./min., z łożyskiem samosmarującym, o śr. 
210mm, wys. 406mm – 1szt. 

 
111.  Chłodziarko zamrażarka – 1szt. o parametrach nie gorszych niż: 

Wysokość – min. 182 cm 
Szerokość – 55 cm 
Głębokość  - min. 55 cm 
Poj. netto  - min. 171 l 
Roczne zużycie en.  – max 287 kWh  
Poziom hałasu – max 41dB 
Rodzaj sterowania - Mechaniczne 
Bezszronowa (NO FROST) 
Zdolność utrzymania temperatury bez zasilania  - min. 13h 
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi 
Min. 1 agregat 
Gwarancja min, 24 m-ce. 
 
112. Przepływowa lampa UV-C bakteriobójcza i wirusobójcza, z wyświetlaczem czasu pracy, 

czujnikiem awarii promienników. Napięcie zasilania: 230V, 50Hz. Typ promiennika UV-C: 
2 x PL-L TUV55W lub HNS-L 55W. Trwałość promienników min. 9 000h, wydajność 
wentylatora min.130 m3/h, przepływ powietrza min.60 m3/h, dezynfekowana kubatura 
min. 150 m3, powierzchnia (zasięg) działania lampy min. 60 m2. Głośność wentylatora: < 
30 dB. Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I. Obudowa typu IP 20. Zgodność z 
PN-EN 60601-1 – 2szt.  

 
113. Wolnostojący oczyszczacz powietrza – 2 szt. O parametrach nie gorszych niż: 

 powierzchnia działania min 50 m2 
 przepływ powietrza min. 230 m3/h 
 funkcje: filtrowanie sierści / jonizacja / usuwanie bakterii / wirusów / usuwanie 

formaldehydu / VOC / usuwanie kurzu / roztoczy / usuwanie pyłków / 
alergenów / usuwanie smogu / usuwanie zapachów / usuwanie zarodników pleśni 

 filtry: filtr fotokatalityczny / filtr HEPA / filtr węglowy / filtr wstępny 
siatkowy / jonizator / lampa UV 

 filtr HEPA - klasa: HEPA H13 (skuteczność 99,95%) 
 filtr węglowy - klasa: standardowy (wymienny) 
 żywotność filtrów według producenta: 1 rok 
 filtry w zestawie: 1 komplet 
 poziom ciśnienia akustycznego: 18-45 dB(A) 
 prędkości wentylatora: 3 poziomy 
 wyświetlacz: LED 
 tryby pracy: tryb nocny 



 GMINA OZIMEK  
              siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 
              46 – 040 Ozimek 
              Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b 
 

ZZP.271.49.2021.AK 
__________________________________________________________________________________        
 
 sterowanie: panel sterowania / pilot bezprzewodowy / WiFi (opcjonalne) 
 informacje: aktywne funkcje / wskaźnik jakości powietrza - wartości / wskaźnik wymiany 

filtrów 
 czujnik cząstek: zwykły 
 programator: timer OFF (wyłączający urządzenie) 
 kolor: biało-czarny 

 certyfikaty: CE 
 napięcie: 220 V 
 częstotliwość: 50 Hz 

pobór mocy: 43 W 

 szerokość: 33,5 cm 
 głębokość: 19,0 cm 
 wysokość: 50,5 cm 
 waga: 4,8 kg 
 waga w opakowaniu: 5,8 kg 

 
114. Szafa do kuchni przelotowa z drzwiami suwanymi o wym. 1000×600x1800 mm – 

Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430, konstrukcja skręcana, posiadajaca 2 półki 
wyjmowane i 2 półki stałe (dno i przegroda środkowa), 8 drzwi przesuwnych, uchwyt 
drzwi pionowy, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego, światło 
wejścia do komory min. 420 mm – 1szt 

 
115.  Kuchnia wolnostojąca ceramiczna – 1szt,  o parametrach nie gorszych niż: 

Wysokość 85 cm 
Szerokość 50 cm 
Głębokość 60 cm 
Klasa energetyczna A 
Powierzchnia płyty szklana 
Pojemność piekarnika 62 l 
Moc całkowita 8,9 kW 
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Grzałka górna 900 W 
Grzałka dolna 1100 W 
Grzałka pierścieniowa termoobiegu 2000 W 
Grill elektryczny 2000 W 
Podłączenie do zasilania 400 V 
Rodzaj piekarnika elektryczny 
Liczba funkcji piekarnika 10 
Termoobieg 
WYPOSAŻENIE: Wyświetlacz LED z kontrolą czasu pieczenia (Ta), Nagrzew w 4 min., 
Równomierne pieczenie, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Chłodny front (3 szyby) 
Przepisy na drzwiach, Szuflada na prowadnicach rolkowych, Rozmrażanie 
Czyszczenie piekarnika: Czyszczenie parowe 
POLA GRZEJNE 
Pole pojedyncze szybkogrzejne 14,5 cm (1,2 kW): 2 szt. 
Pole Dual szybkogrzejne 12/18 cm (0,8/1,7 kW): 2 szt. 
 

116.  Ekspres ciśnieniowy z młynkiem – 1szt, o parametrach nie gorszych niż: 
Ciśnienie 15 Bar  
Funkcje: automatyczne czyszczenie, automatyczne odkamienianie,  spienianie mleka,   
Moc 1450W 
Rodzaj kawy ziarnista 
Rodzaje regulacji: moc kawy  
Wbudowany młynek tak  
 

117. Stół roboczy przyścienny z rantem i z półką, skręcany, o wymiarach 800×600x850 mm. 
Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu 
kwadratowego, blat i półka wzmocnione profilem stalowym, wyposażony w rant 40 mm 
pozwalający zachować higienę. – 3szt 

 
118. Stół z basenem 2-komorowym spawany, o wym. 1200x600x850 mm h=400 mm, 

wykonany ze stali nierdzewnej, z otworem pomiędzy komorami o śr. min. 33mm. – 1szt 
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POZOSTAŁE POMIESZCZENIA 
 

119. Wycieraczka zewnętrzna do butów. Ażurowa, wykonana z wysokiej jakości gumy o grubości min. 
16 mm, odporna na warunki atmosferyczne, a także ma właściwości antypoślizgowe o wym. 
100x80cm – 3szt. 

120. Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała z odległości 0,5-3cm. Pomiar 
temperatury w ciągu 1s, dokładność pomiaru do 0,2°C, ekran z podświetleniem, pamięć 
pomiarów do 30, cichy z trybem nocnym, automatyczne wyłączenie po 30s, wskaźnik zużycia 
baterii – 2szt. 

121. Apteczka metalowa, zamykana na klucz o wym. min. 25x25x12cm, wyposażona min.w: 
- opaska elastyczna 4mx6cm – 2szt 
- opaska elastyczna 4mx8cm – 1szt 
- plaster 10x6cm – 1szt 
- plaster mały 1,9x7,2cm – 1szt 
- plaster 5mx2,5cm – 1szt 
- chusta trójkątna – 1szt 
- koc ratunkowy 160x210cm – 1szt 
- agrafka – 1szt 
- rękawice winylowe – 2 pary 
- instrukcja udzielenia pierwszej pomocy – 1szt 

122. Stojak z dozownikiem dotykowym na płyn do dezynfekcji. Wykonany z płyty lakierowanej o gr. 
Min. 3,5cm. Dozownik wykonany z PCV o poj. min. 1l. Wysokość stojaka około 160cm, szerokość 
około 25cm. 
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123. Tabliczki informacyjne/oznaczniki na drzwi umożliwiające opisanie pomieszczenia, wykonane z 

tworzywa sztucznego przeźroczystego mogą być montowane na profilach plastikowych lub 
aluminiowych, przyklejane do drzwi za pomocą taśmy dwustronnej – 20szt. 

124. Pojemnik przeźroczysty do przechowywania z pokrywą, wykonany z tworzywa sztucznego o poj. 
około 40l i o wym. min. 46x36x35cm. – 4szt. 

125. Pojemnik przeźroczysty do przechowywania z pokrywą, wykonany z tworzywa sztucznego  o poj. 
około 30l i o wym. min. 46x36x25cm. – 4szt 

126. Dmuchawa do liści – 1szt. o parametrach nie gorszych niż: 
Waga [kg] 1.8 
Gwarancja 24 miesiące 
Wyposażenie: Akumulator, Ładowarka do akumulatora, Załączona dokumentacja, Instrukcja 
obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna 
Miękki uchwyt 
Poziom hałasu [dB] 80 
Prędkość wydmuchu [km/h] 210 
Zasilanie Akumulatorowe 

127. Wiertarka udarowa – 1szt, o parametrach nie gorszych niż: 
Moc nominalna 800 W 
Waga 2,6 kg 
Wymiary narzędzia (długość) 347 mm 
Prędkość obrotowa bez obciążenia, 1. Bieg 0 – 1.100 min-1 
Prędkość obrotowa bez obciążenia, 2. Bieg 3.000 min-1 
Moc na wyjściu 420 W 
Nominalna prędkość obrotowa 740 / 1.930 min-1 
Nominalny moment obrotowy 4,8 / 1,8 Nm 
Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego 1/2" – 20 UNF 
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1,5 – 13 mm 
Wymiary narzędzia (szerokość) 217 mm 
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej 0 – 17.600 / 48.000 min-1 
Maks. moment obrotowy 24,0 / 14,0 Nm 

128. Wiertarko – wkrętarka – 1szt, o parametrach nie gorszych niż: 
Typ zasilania: akumulatorowe 
Napięcie akumulatora: 18 V 
Akumulator w komplecie: tak 
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Ilość akumulatorów: 2 szt. 
Pojemność akumulatora: 1,5 Ah 
Typ akumulatora: Li-Ion 
Ilość biegów: 2 
Prędkość obrotowa: 1350 rpm 
Miękki moment obrotowy: 18 Nm 
Twardy moment obrotowy: 38 Nm 
Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego 
Masa: 1,2 kg 
2 akumulatory PBA 18V 1,5Ah W-A 
Ładowarka AL 1815 CV 
Podwójna końcówka wkręcająca 

129. Elektryczne nożyce do żywopłotu – 1szt., o parametrach nie gorszych niż: 
Silnik elektryczny 230 V 
Pobór mocy 400 W 
Długość cięcia około 40 - 48 cm 
Prędkość skokowa 1600 /min 
Ciężar 2,9 kg 

130. Łopata do odgarniania śniegu wykonana z mocnego, miękkiego, mrozoodpornego tworzywa 
sztucznego (do -32 °C), z aluminiowym trzonkiem o szerokości min. 50cm – 1szt 

131. Szpadel wykonany ze stali hartowanej na metalowym trzonku, szerokość min. 18cm, długość 
trzonka około 117cm – 1szt 

132. Łopata do prac budowlanych i ogrodowych wykonana ze stali hartowanej na metalowym 
trzonku, szerokość min. 23cm, dł. trzonka min. 100cm – 1szt. 

133. Grabie metalowe na trzonku metalowym lub z tworzywa sztucznego, o szerokości min. 38cm – 1 
szt. 

134. Grabie na trzonku drewnianym, wykonane z tworzywa sztucznego o szerokości  min. 45 cm, i 25 
zębach – 1szt.  

135. Taczka ocynkowana 90l, jednokołowa, waga około 12 kg, o wym. 62cm x59cmx 146cm – 1szt 
136. Taczka z tworzywa sztucznego 55l, dwukołowa, waga około 1,84kg, o wym. 84x50x61cm – 1szt 
137. Miotła ulicówka o szer. około 40 cm z trzonkiem drewnianym o dł. ok. 130cm – 1szt 
138. Miotła do zamiatania podług szer. ok. 28cm na drewnianym trzonku dł. ok. 126cm – 1szt. 

 


