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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

„Zakup, dostarczenie oraz montaż wyposażenia toalet na potrzeby projektu Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty 
gospodarcze”; RPOP.01.01.01-16-008/11-00 z dn. 04.06.2012 r. 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Ilość w 

sztukach 
Szczegółowy opis przedmiotu Zdjęcie poglądowe 

1. Szczotka WC 11 
Szczotka WC wolnostojąca, wymiary: szer. 10 cm, wys. 36,5 cm, gł. 10 cm; 
Wariant 1: stal nierdzewna matowa, kolor szary 
Wariant 2: plastik, kolor biały 

 

2. Pojemnik na 
papier toaletowy 

11 

Pojemnik na papier toaletowy, wymiary:  szer. 25,4cm, wys.26,2cm, gł.12cm, 
podajnik na papier toaletowy w rolkach o średnicy do 23 cm, zaopatrzony w 
okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, zamykany na 
kluczyk; 
Wariant 1: stal nierdzewna matowa, kolor szary 
Wariant 2: plastik, kolor biały 
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3. Dozownik mydła 9 

Dozownik mydła, pojemność 1L, wymiary: szer. 12,5cm, wys. 21cm, gł. 
11,7cm, 
Wariant 1: stal chromowana, kolor szary 
Wariant 2: plastik, kolor biały 
 
  

 

4. Suszarka 
elektryczna do rąk 

3 

Suszarka elektryczna do rąk, strumień powietrza turbo, czujnik podczerwieni, 
dysza obracana 360 stopni. 
Wariant 1: stal nierdzewna matowa, kolor szary 
Wariant 2: plastik, kolor biały 

 

 
 
 

5. 
Dozownik na 

ręczniki 
papierowe 

6 

Dozownik (dystrybutor) na ręczniki papierowe, wymiary: 25cmx23 cm, 
pojemność: 300 szt., wizjer do kontroli ilości ręczników, zamykany na 
kluczyk; 
Wariant 1: stal nierdzewna szczotkowana, kolor szary 
Wariant 2: plastik, kolor biały  
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6. Kosz na śmieci 4 

Kosz na śmieci otwierany pedałowy, wiadro 5L, wymiary: wys. 28cm, śr. 
20,5cm, wyjmowane wewnętrzne wiaderko z pałąkiem, otwierany stalowym 
przyciskiem pedałowym z nakładką z tworzywa sztucznego. 
Wariant 1: stal nierdzewna matowa, kolor szary 
Wariant 2: plastik, kolor biały 

 

7. Kosz na śmieci 4 

Kosz na śmieci o pojemności 20L, stojący, wymiary: wys. 40cm, gł. 20cm, 
szer. 30cm. 
Wariant 1: stal nierdzewna matowa, kolor szary 
Wariant 2: plastik, kolor biały 

 

8. Kosz na śmieci 4 

Kosz na śmieci wiszący, 35L, wymiary: wys. 49cm, gł. 19,5cm, szer. 42,5cm, 
mocowany do ściany za pomocą śrub. 
Wariant 1: stal nierdzewna matowa, kolor szary 
Wariant 2: plastik, kolor biały 

 

9. Lustro 2 
Lustro, wymiary: 136 cm x 70 cm, klejone do ściany, bez obramowania, 
krawędź gładka szlifowana. 

 
 

10. Lustro 2 
Lustro, wymiary: 51 cm x 70 cm, klejone do ściany, bez obramowania, 
krawędź gładka szlifowana. 
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11. Lustro 7 
Lustro, wymiary: 105 cm x 70 cm, klejone do ściany, bez obramowania. 
krawędź gładka szlifowana. 

 

12. Lustro 4 
Lustro, wymiary: 40 cm x 70 cm, klejone do ściany, bez obramowania. 
krawędź gładka szlifowana. 

 

 

 Opole, 27.05.2015 r. 


