Załącznik nr 1 „Zakres przedmiotu zamówienia” do Zapytania ofertowego nr 9/KOB/2017 z dnia 28.11.2017 r.
Miejsce realizacji: Żłobek 1 ul. Strzelców Bytomskich 129 (Bytom) oraz Żłobek 2 ul. Pułaskiego 49 (Bytom)

Zakres przedmiotu zamówienia
Żłobek 1, Bytom ul. Strzelców Bytomskich 129
Lp.

Rodzaj wyposażenia

Ilość

Szczegółowa specyfikacja – opis

1

Panele podłogowe

296 m2

Grubość: 8 mm,
Klasa ścieralności: AC4
Kolor: odcienie bieli i szarości

2

Podkład pod panele podłogowe

296 m2

Podkład dostosowany do podłóg
betonowych, bez ogrzewania podłogowego

3

Listwy przypodłogowe

170 mb

4

Flizy, klej do płytek oraz fugi na
powierzchnię 115 m2

115 m2

5

Brodzik z osłoną + bateria natryskowa

3 szt.

6

Zestaw WC podtynkowy

7 szt.

7

Umywalka + bateria

8 szt.

8

Zlew + bateria

3 szt.

Kolor: odcienie bieli i szarości
Materiał: MDF lub PCV
Wysokość: 6cm - 8 cm
Wymiary płytki łazienkowej: 25 cm x 60 cm,
grubość 8 mm
Kolor płytki łazienkowej: biały, czarny, szary
Proporcje zastosowania poszczególnych
kolorów do ustalenia z zamawiającym.
Klej: elastyczny, cementowy
Fuga: elastyczna, kolor do ustalenia
z zamawiającym
Wymiar brodzika: 80 cm x 80 cm,
Wysokość brodzika: 25 cm – 40 cm
Brodzik półokrągły w kolorze białym
Bateria natryskowa z wężem i słuchawką oraz
uchwytem do słuchawki – bateria naścienna
Wymiary zestawu WC:
szerokość miski 35 cm – 37 cm
wysokość stelaża: 110 cm – 135 cm
Wymiar umywalki nie większy niż:
1) 420 mm (szerokość) x 250 mm
(głębokość) – 7 szt.
2) 550 mm (szerokość) x 420 mm
(głębokość) – 1 szt.
Bateria wolnostojąca do umywalki,
wpuszczana w blat.
Zlew wpuszczany, jednokomorowy, metalowy
z otworem na baterie.
Bateria stojąca, montowana do zlewu.
Wymiar zlewu nie większy niż:
1) 570 mm (szerokość) x 450 mm
(długość) - 3 szt.
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Żłobek 2, Bytom ul. Pułaskiego 49

Lp.

Rodzaj wyposażenia

Ilość

Ilość oraz szczegółowa specyfikacja

1

Panele podłogowe

328 m2

Grubość: 8 mm,
Klasa ścieralności: AC4
Kolor: odcienie bieli i szarości

2

Podkład pod panele

328 m2

Podkład dostosowany do podłóg
betonowych, bez ogrzewania podłogowego

3

Listwy przypodłogowe

259 mb

4

Flizy, klej do płytek, fugi na
powierzchnię 209 m2

209 m2

Kolor: odcienie bieli i szarości
Materiał: MDF lub PCV
Wysokość: 6-8 cm
Wymiary płytki łazienkowej: 25 cm x 60 cm,
grubość 8 mm
Kolor płytki łazienkowej: biały, czarny, szary
Proporcje zastosowania poszczególnych
kolorów do ustalenia z zamawiającym.
Klej: elastyczny, cementowy
Fuga: elastyczna, kolor do ustalenia
z zamawiającym
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