
 
                 Załącznik 4.8 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY 

 

Część nr 8 pn. „TEKSTYLIA” 

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

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

(5x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
PODUSZKA 

ANTYALERGICZNA 

 

Poszycie: 100% poliester (mikrofibra). 

Wypełnienie: 100% kulki HCS, 450 g 

Pikowanie: dowolne. 

Poduszka z możliwością prania w pralce 

automatycznej. 

Rozmiar: 

- szerokość: 70 cm;  

- wysokość: 80 cm.  

Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. 

Kolor: biały. 

szt. 3   

2 
POŚCIEL 

 

Komplet  Poszwa na kołdrę 160 cm x 200 cm i 2 x 

poszewka na poduszkę 70 cm x 80 cm 

Kolor: odcienie beżu. 

Wzór: dowolny 

Skład Bawełna 100% 

Gramatura 125 g/m² 

Tolerancja rozmiaru +/- 5 cm 

Temperatura prania: 40°C. 

Zapięcie pościeli oraz poduszek: atestowany zamek 

błyskawiczny. 

szt. 6   



 

3 
KOŁDRA 

 

Kołdra całoroczna, antyalergiczna o wymiarach 160 

cm x 200 cm (+/- 0,5 cm). 

Materiał wypełnienia: poliester sylikonowy. 

Materiał poszycia: bawełna (co najmniej 40%) z 

poliestrem. 

Liczba elementów w zestawie: 1 szt. 

Możliwość prania. 

szt. 3   

4 
KOC 

 

Rozmiar koca: około 200 cm x 220 cm (+/- 0,5 cm). 

Materiał: mikrofibra 

Skład: poliester 

Gramatura: 300g/m2 

Kolor: jednolity, odcienie beżu 

szt.  3   

5 
PRZEŚCIERADŁO 

 

Rozmiar: 160 cm x 200 cm (+/-5 cm) 

Skład materiału: 100% bawełna 

Gramatura: 120-130g/m2 

Kolor: biały 

szt.  6   

6 
KOMPLET 

RĘCZNIKÓW 

FROTTE 

 

W komplecie powinny znajdować się 4 ręczniki o 

następujących wymiarach: 

- 2 x ręcznik 50 cm x 90 cm 

- 2 x ręcznik 70 cm x 140 cm 

Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm 

Gramatura: 500 g 

Skład materiału: bawełna 100% 

Kolor: jednolite, odcienie beżu. 

komplet 6   

7 
FIRANA  Firana WOAL gładki, trudnopalny. Firana na górze 

wykończona bawełnianą, białą taśmą marszczącą na 2 

zakładki o szerokości 5 cm. Dół firany wykończony 

białą lamówką. 

Gramatura tkaniny firanowej: 55 g/m2 

Skład tkaniny firanowej: Poliester 100% 

szt. 3   



 
Konserwacja firany: możliwość prania  w 

temperaturze 40°. Możliwość czyszczenia 

chemicznego. 

Przędza: mat 

Wykończenie: ogniotrwałe. 

Wymiary firany:  

- szerokość: 360 cm 

- wysokość: 170 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

8 
DYWAN 

 

Dywan o grubym, gęstym i miękkim włosiu. 

Wymiary: około 180 cm x 260 cm 

Tolerancja rozmiaru +/- 5 cm. 

Długość włosia: 20 mm 

Materiał wykonania: poliester 

Przeznaczenie: do wnętrz 

Gramatura: 2000g/m2 

Kolor: odcienie beżu. 

szt. 1   

9 
DYWANIK  

 

Dywanik pokojowy imitujący naturalne futro. 

Spód dywanika imitujący zamsz. 

Materiał wykonania: poliester 

Wymiary: 

- długość: 90 cm; 

- szerokość: 60 cm; 

- grubość: 55 mm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Kolor: odcienie beżu. 

szt. 3   

10 
DYWANIKI 

ŁAZIENKOWE 

 

Komplet składający się z dwóch dywaników o 

wymiarach: 

Większy dywanik: 

- długość: 70 cm 

- szerokość: 48 cm 

komplet 3   



 
Mniejszy dywanik: 

- długość: 48 cm (z wycięciem na WC) 

- szerokość: 48 cm 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Materiał wykonania: materiał polarowy oraz pianka 

zapamiętująca kształt (memory foam). 

Spód dywanika: antypoślizgowy materiał PVC. 

Wzór: imitacja kamieni 

Kolor: odcienie beżu. 

11 
WYCIERACZKA Spód wycieraczki wykonany z gumy nitrylowej 

zapobiegająca przesuwaniu się. 

Wycieraczka antypoślizgowa. 

Wymiary wycieraczki: 85 cm x 115 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Kolor: ciemny szary. 

szt. 2   

Razem brutto  

 

 

 

…………………………………… 

  podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

         (lub osób uprawnionych) 

    do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 


