Załącznik nr 5 „Zakres przedmiotu zamówienia” do Zapytania ofertowego nr 3/KRB/2018
z dnia 19.09.2018
Miejsce realizacji: ul. Nowowiejska 11 (30-052 Kraków)

Zakres przedmiotu zamówienia
Lp.

Rodzaj wyposażenia

Ilość

Szczegółowa specyfikacja – opis

1

Panele podłogowe

105 m2

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

2

Podkład pod panele podłogowe

105 m2

Podkład dostosowany do podłóg betonowych,
bez ogrzewania podłogowego

3

Listwy przypodłogowe

70 mb

4

Flizy, klej do płytek oraz fugi na
powierzchnię 95 m2

110 m2

5

Brodzik z osłoną + bateria natryskowa

1 szt.

6

Zestaw WC podtynkowy

3 szt.

7

Umywalka + bateria

6 szt.

8

Zlew + bateria

4 szt.

9

Wykładzina dywanowa

2 szt.

Drzwi z ościeżnicami i klamkami

9 szt.

10

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) – 5 lub 6 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)
Wykładzina niepalna, w kolorze jasnoszarym,
o grubości nie mniejszej niż 8 mm i nie
większej niż 15 mm, podszyta warstwą
antypoślizgową.
Drzwi w kolorze białej sosny, bez
przeszklenia, wypełnienie standardowe,
o wymiarach 90/200 cm w świetle. Drzwi
łazienkowe dodatkowo posiadające podcięcie
wentylacyjne.
Ilość klamek z pełnym szyldem, na wkładkę
oraz klamek łazienkowych do ustalenia z
Zamawiającym. Kolor: szczotkowany nikiel.

……………………………….…………
(data, podpis)
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