
Załącznik Nr 1.2 do SIWZ

Nazwa zadania: Dostosowanie pomieszczeń

Szkoła Podstawowa w Steklinie

Lp. Nazwa Charakterystyka (wymagania minimalne)
Jedn. 

miary
Ilość Opis oferowanego przez Wykonawcę urządzenia 

1 Umywalka

Min. wymiary: 49 x 42 cm. Informacje dodatkowe: ceramiczna, mocowana na 

śrubach. Do kompletowania z postumentem, półpostumentem  lub osłonami 

stalowymi

szt. 5

2 Miska ustępowa Miska ustępowa lejowa o wysokości 33 cm z odpływem poziomym szt. 5

3 Lustro Lustro łazienkowe - średnica: ok. 450 mm szt. 2

4 Suszarki do rąk

Automatyczna suszarka do rąk: moc znamionowa: 1200 W, materiał 

obudowy: tworzywo ABS, kolor obudowy: biały, wymiary: wysokość 300 

mm, szerokość 240 mm, głębokość 145 mm, rodzaj montażu: naścienny, 

przykręcana

szt. 1

5

Baterie do wody 

(montowane w ścianie 

nad umywalką)

Głowice suwakowe. Montaż naścienny, min. parametry: regulator strumienia 

M24x1, przyłącze mimośrodowe G1⁄2, rozstaw 150 ± 20 mm, obrotowa 

wylewka, chrom

szt. 5

6 Spłuczki
Wymiary: 35,5 x 35 x 14 cm. Informacje dodatkowe: w komplecie: kolanko, 

uszczelka, zestaw mocujący. Do kompletowania z miskami stojącymi
szt. 5

PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czernikowo - organizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń
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Lp. Nazwa Charakterystyka (wymagania minimalne)
Jedn. 

miary
Ilość Opis oferowanego przez Wykonawcę urządzenia 

7 Dozowniki do mydła

Mały dozownik do mydła w płynie: pojemność: 0,5 litra, materiał obudowy: 

tworzywo ABS, kolor obudowy: biały, wymiary: wysokość ok. 160 mm, 

szerokość 100 mm, głębokość 85 mm, sposób uruchamiania: przycisk, wizjer 

do kontroli poziomu mydła 

szt. 3

8 Deska toaletowa Deska sedesowa z tworzywa duroplast, biała szt. 5

9 Umywalka

Min. wymiary: 49 x 42 cm. Informacje dodatkowe: ceramiczna, mocowana na 

śrubach. Do kompletowania z postumentem, półpostumentem  lub osłonami 

stalowymi

szt. 1

10 Suszarka do rąk

Automatyczna suszarka do rąk: moc znamionowa: 1200 W, materiał 

obudowy: tworzywo ABS, kolor obudowy: biały, wymiary: wysokość 300 

mm, szerokość 240 mm, głębokość 145 mm, rodzaj montażu: naścienny, 

przykręcana

szt. 1

11 Lustro Lustro łazienkowe - średnica: ok. 450 mm szt. 1

12 Bateria do wody

Bateria mechaniczna jednouchwytowa jednootworowa umywalkowa stojąca 

ze stałą wylewką, grupa akustyczna II, klasa przepływu A. W zestawie 

przyłącza elastyczne, mocowanie, korek automatyczny chromowany

szt. 1

13 Miska ustępowa
Miska ustępowa lejowa, wisząca, biała. Do kompletowania z deską sedesową. 

Spłuczka w zestawie
szt. 1

14 Deska toaletowa Deska sedesowa z tworzywa duroplast, biała szt. 1

....……………………………………. ....…………………………………….
(Miejscowość, data,) (pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż
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