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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Lp. Przedmiot 
Zamówienia 

Opis przedmiotu Ilość 

1 Dozownik mydła w pianie 
Typu  
Merida symbol DTS201 
lub 
TORK model (561500) 
 
lub równoważny 
 
 

• Dozownik mydła w pianie przeznaczony do użytkowania w toaletach 
o podwyższonym standardzie; 

• Wykonanie z wysokiej jakości tworzywa ABS; 

• Kolor biały; 

• Estetyczny, bezpieczny, łatwy do utrzymania w czystości; 

• Możliwość wyjęcia zbiornika na mydło celem okresowego czyszczenia 
wnętrza dozownika; 

• Okienko kontrolne wskazujące poziom mydła; 

• Mocowany do ściany; 

• Zamykany na kluczyk; 

• Dozownik przeznaczony do intensywnego użytkowania dlatego winien 
posiadać cechy podwyższonej odporności na czynniki eksploatacyjne; 

• Zapewniający precyzyjne dozowanie, wydajność; 

• Dozownik uzupełniany wymiennymi wkładami. 
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2 Podajnik do ręczników 
papierowych w rolach 
Typu  
Merida symbol CJB302 
lub 
TORK model (551000) 
 
lub równoważny 
 

• Dozownik do ręczników papierowych przeznaczony do użytkowania 
w toaletach publicznych; 

• Wykonanie z wysokiej jakości tworzywa ABS; 

• Kolor biały; 

• Estetyczny, bezpieczny, łatwy do utrzymania w czystości; 

• Mocowany do ściany; 

• Zamykany na kluczyk; 

• Okienko do kontroli ilości ręczników; 

• Dozowanie – po jednym odcinku ręcznika; 

• Dozownik przeznaczony do intensywnego użytkowania dlatego winien 
posiadać cechy podwyższonej odporności na czynniki eksploatacyjne. 
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3 Pojemnik na papier 
toaletowy  
Typu  
Merida symbol BTS202 
lub 
TORK model  (557500) 
 
lub równoważny 
 
 

• Dozownik do papieru toaletowego przeznaczony do użytkowania w 
toaletach publicznych; 

• Wykonanie z wysokiej jakości tworzywa ABS; 

• Kolor biały; 

• Estetyczny, bezpieczny, łatwy do utrzymania w czystości; 

• Okienko kontrolne wskazujące ilość papieru; 

• Mocowany do ściany; 

• Zamykany na kluczyk; 

• Dozownik przeznaczony do intensywnego użytkowania dlatego winien 
posiadać cechy podwyższonej odporności na czynniki eksploatacyjne. 
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4 Szczotka sedesowa BIAŁA 
 
 

• Szczotka sedesowa wolnostojąca; 

• Wykonanie tworzywo ABS; 

• Kolor biały; 

• Końcówka szczotki wymienna. 
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5 Lustro łazienkowe 
Kryształowe 
Proste 
 

• Szerokość 600 mm; 

• Wysokość 400 mm; 

• Fazowane krawędzie; 

• Przyklejane do ściany. 
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6.  Kosz pedałowy • Poj. 5l; 

• Metalowy; 

• kolor: biały. 

•  
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7.  Kosz na odpady • poj. 50 l; 

• z tworzywa sztucznego; 

• kolor: biały. 
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Gwarancja jakości min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru. 

Zamawiający wymaga, aby dozownik do mydła w pianie,  pojemnik na papier toaletowy, podajnik na 

ręczniki papierowe stanowiły jednolitą linię wyrobu tego samego producenta o bezsprzecznej dobrej 

jakości ! 

 


