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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

WYPOSAŻENIE ŻŁOBKA NIE STANOWIĄCE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

 
 

Część 1 Wyposażenie żłobka – sterylizator butelek 
 

Lp. Nazwa wyposażenia  Ilość sztuk  Opis przedmiotu  

1. Sterylizator  1 Wewnątrz posiada dwa pojemniki - 
mniejszy i większy, których można 
używać razem lub osobo - w zależności 
od potrzeby.  
Do większego pojemnika zmieści się do 
9 wąskich i do 6 szerokich butelek wraz 
z akcesoriami. Natomiast mniejszy 
pojemnik idealnie nada się do 
sterylizacji mniejszych akcesoriów 
takich jak smoczki. Do sterylizatora 
została dołączona również miarka do 
wody oraz uchwyt stabilizujący do 
butelek. 
Po zakończeniu sterylizacji urządzenie 
wyłącza się samo. 
Wymagany okres gwarancji 2 lata 
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Część 2 Wyposażenie żłobka – dozownik mydła, pojemnik na papier, podajnik na 
ręczniki  kosz na pieluchy, nocniki 
 

Lp. Nazwa wyposażenia Ilość sztuk  Opis przedmiotu  

1. Dozownik mydła 
 
 
 

3 Dozownik mydła w płynie wykonany z 
biało-szarego tworzywa ABS. 
Wyposażony w okienko kontroli 
poziomu mydła w dozowniku, zawór 
niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. 
Przykręcany do ściany.  
• pojemność. 0,5 l • wym. 17 x 10,5 x 
12,5 cm • waga 0,38 kg 
Wymagany okres gwarancji 2 lata 

2. Pojemnik na papier 3 Dozownik na ręczniki papierowe w 
listkach wykonany z biało-szarego 
tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer 
do kontroli ilości ręczników oraz 
plastikowy zamek i klucz. Przykręcany 
do ściany Sposób dozowania: 
wyciągnięcie jednej sztuki papieru 
powoduje wysunięcie się kolejnej.  
• wielkość listka 25 x 23 cm  
• poj. 400 szt.  
• wym. 27 x 13 x 27 cm  
• waga 0,7 kg 
Wymagany okres gwarancji 2 lata 
 

3. Podajnik na ręczniki 3 Dozownik na ręczniki papierowe Z&Z w 
listkach wykonany z biało-szarego 
tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer 
do kontroli ilości ręczników oraz 
plastikowy zamek i klucz. Przykręcany 
do ściany. Opakowanie zawiera zestaw 
wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: 
wyciągnięcie jednej sztuki papieru 
powoduje wysunięcie się kolejnej.  
• wielkość listka 25 x 23 cm  
• poj. 400 szt. 
• wym. 27 x 13 x 27 cm  
• waga 0,7 kg 
Wymagany okres gwarancji 2 lata 

4. Kosz na pieluchy 2 Kosz z dużym otworem, z klapą 
ułatwiającą opróżnianie kosza 
Kosz na pieluchy wyposażony w duży, 
wygodny otwór o średnicy 13,5 cm. • 
wym. 34 x 46 x 92 cm  
• poj. 120 l: ok. 75 pieluch 
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5. Nocniki 8 Nocniki ze stopkami antypoślizgowymi 
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Część 3 Wyposażenie żłobka – zestaw naczyń, sztućców, kubki niekapki 
 

Lp. Nazwa wyposażenia  Ilość sztuk  Opis przedmiotu  

1. Zestaw naczyń 1 - talerze płaskie - 24 szt. 
- talerz głęboki -24 szt. 
- talerzyk deserowy - 24 szt. 
- miseczka obiadowa  - 24 szt. 
- kubek - 24 szt. 
Naczynia, sztućce dostosowane są do 
możliwości rozwojowych dzieci, 
naczynia wykonane ze szkła 
hartowanego, barwionego w masie, 
która jest poddawana specyficznej 
obróbce termicznej w celu 
zagwarantowania lepszej jakości i 
wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. 
Jest to materiał nieporowaty, dlatego 
nie zatrzymuje żadnych 
mikroorganizmów, jest w 100% 
higieniczny. Nadaje się do mycia w 
zmywarce oraz stosowania w kuchence 
mikrofalowej. 
 

2.  Zestaw sztućców 24 Sztućce ze stali (1 zestaw zawiera: 
łyżka, nóż, widelec) 
 

3. Kubki niekapki 24 Miękki, elastyczny, delikatny dla dziąseł 
dziecka, pozwala powoli sączyć napój, 
ułatwiając stopniową naukę picia. 
System "niekapek" - zapobiega 
rozlewaniu napoju. Odpinane uchwyty 
z miękkimi nakładkami - ergonomiczny 
kształt, antypoślizgowe wstawki 
ułatwiają dziecku korzystanie z kubka. 
Higieniczna pokrywa zabezpiecza ustnik 
jeżeli kubeczek nie jest używany. 

 

 

 

 


