
 
                 Załącznik 4.3 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY 

 

Część nr 3 pn. „DROBNE AGD” 

L.p. Nazwa Opis wymagań j.m. ilość 
Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

(5x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
MOP Z WIADREM 

 

Zestaw powinien zawierać: 

- wiadro z wirnikiem nożnym: 49 cm (długość łącznie 

z pedałem) x 29 cm (szerokość) x 31 cm (wysokość); 

- drążek teleskopowy o długości 130 cm (rozłożony), 

66 cm (złożony); 

- wkład: 35 cm x 14 cm; 

- stopa: 34 cm x 10 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Mop powinien posiadać ruchomą główkę ułatwiającą 

sprzątanie. 

Wytrzymałe zaczepy ułatwiające zakładanie i 

zdejmowanie nakładki. 

Przeznaczony do różnego rodzaju podłóg. 

Kolorystyka: dowolna 

szt. 1   

2 
KOSZ NA 

BIELIZNĘ/PRANIE 

 

Rodzaj kosza: wolnostojący. 

Kształt: prostokątny. 

Kosz powinien posiadać otwory wentylacyjne oraz 

pokrywę. 

Kolor: odcienie beżu. 

Materiał wykonania: tworzywo sztuczne (imitacja 

rattanu). 

szt.  3   



 
Pojemność minimum 60 litrów. 

Wymiary: 

- szerokość: 44 cm 

- głębokość: 34 cm 

- wysokość: 61 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

3 
MIOTŁA Z 

SZUFELKĄ 

 

Typ miotły: domowa. 

Szczotka przeznaczona do wszystkich rodzajów 

podłóg. 

Materiał wykonania: tworzywo sztuczne. 

Materiał wykonania szczotki: elektrostatyczna gąbka i 

rozwarstwione na końcach włosie. 

Włosie: tworzywo sztuczne. 

Kolor: dowolny. 

Szufelka wykonana z tworzywa sztucznego 

zakończona praktyczną gumką, dzięki której można 

zgarniać kurz i brud. 

Szczotka posiadająca gumowe wykończenia dzięki 

którym nie uszkadza ona ścian i mebli podczas 

sprzątania. 

Średnia długość włosia 6-7 cm, rozmiar nasady, do 

której zamocowane jest włosie: 29 cm x 5 cm (w 

najszerszym miejscu). 

Szczotka posiadająca drążek o długości 130 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

komplet 1   

4 
KOSZ NA ŚMIECI 

 

Wymiary:  

- długość 40 cm  

- szerokość 29 cm  

- wysokość 60 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Pojemność: minimum 50 litrów. 

szt. 1   



 
Kolor: dowolny. 

Kosz powinien posiadać uchylną pokrywkę. 

Materiał wykonania: tworzywo sztuczne. 

Liczba komór: jedna. 

5 
MISKA 

ŁAZIENKOWA: 

 

Materiał wykonania: plastik. 

Pojemność: minimum 16 litrów; 

Średnica miski: 43 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. 

Kolor: odcienie beżu. 

szt. 3   

6 
DESKA DO 

PRASOWANIA 

 

Deska posiadająca stabilną podstawkę pod żelazko 

oraz blokadę nóżek podczas przechowywania i 

transportu. 

Deska posiadająca otwory na wieszaki. 

Deska wyposażona w metalową siatkę, odporną na 

korozję i rdzę oraz przepuszczającą parę wodną. 

Deska posiadająca bawełniany pokrowiec i 7 mm 

wyściółkę gąbkową. 

Wymiary powierzchni do prasowania: 111 cm x 34 

cm. 

Maksymalne obciążenie deski: do 10 kg. 

Wymiary deski po złożeniu: 150 cm x 42 cm x 7 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Kolor pokrowca: dowolny. 

szt. 1   

7 
SUSZARKA NA 

PRANIE 

 

Typ suszarki: wolnostojąca, pozioma. 

Wyposażona w wieszaki na drobną bieliznę. Suszarka 

posiadająca dwa rozkładane skrzydła oraz blokadę 

skrzydeł dla łatwego przechowywania. 

Wymiary suszarki po rozłożeniu:  

- szerokość: 174 cm;  

- głębokość: 57 cm; 

- wysokość: 91 cm. 

szt. 2   



 
Wymiary suszarki po złożeniu: 

- szerokość: 106 cm; 

- głębokość: 57 cm; 

- wysokość: 13 cm.  

Szerokość skrzydła: 41 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Powierzchnia suszenia: co najmniej 20 m. 

Linki: aluminiowe. 

Stelaż: stal powlekana. 

8 
KOMPLET 

ŁAZIENKOWY 

 

4 elementowy komplet łazienkowy wykonany z 

wysokiej jakości błyszczącej ceramiki. 

Kolor: odcienie beżu. 

W skład zestawu wchodzi: 

- dozownik na mydło: wysokość: 20 cm, szerokość: 7 

cm, głębokość: 16 cm, pojemność: 0,25 l; 

- kubek na szczoteczki: wysokość: 11 cm, szerokość: 7 

cm, głębokość: 7 cm; 

- mydelniczka: wysokość: 1 cm, szerokość: 10 cm, 

głębokość: 1,5 cm; 

- szczotka WC: wysokość: 39 cm, szerokość: 10 cm, 

głębokość: 10 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

komplet 3   

Razem brutto  

 

 

 

…………………………………… 

  podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

         (lub osób uprawnionych) 



 
    do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 


