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1. Wykonanie podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych

1.Podjazd dla niepełnosprawnych:

1.1.Roboty ziemne w zakresie wykonania wykopu pod fundament podjazdu z wywózka urobku

1.2.Wykonanie ścian betonowych podjazdu z betonu C15/20 gr. 20 cm z zachowaniem normowego spadku dla podjazdów 6%

1.3.Podbudowa pod nawierzchnię podjazdu z podsypki cementowo – piaskowej 

 RM-2,5Mp.

1.4.Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 60cm bezfazowej na podsypce piaskowo – cementowej

1.5.Montaż normowych balustrad i pochwytów dla niepełnosprawnych z rur stalowych malowanych proszkowo.

1.6.Wykonanie tynku żywicznego na ścianach podjazdu o uziarnieniu i kolorystyce zbliżonej do istniejącego.
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2. Wykonanie instalacji 

centralnego ogrzewania wraz z 

montażem zbiornika na gaz

1. Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych C-Stahl ocynkowanych zewnętrznie 1.0034 (rury prowadzone po ścianach budynku) oraz z rur PE-

X/Al/PE (rury prowadzone w posadzce na Sali świetlicy). Rury izolowane otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu PE. W Sali świetlicy 

zamontowane zostaną rozdzielacze w skrzynce naściennej. Instalacja wyposażona w:

a. grzejniki stalowe płytowe typu firmy VNH Cosmo zaworowe VK z zaworem termostatycznym;

b. głowice termostatyczne Danfoss RA-N;

c. odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi zamontowane w najwyższych punktach instalacji;

d. zawory odcinające kulowe PN16 o połączeniach gwintowanych;

e. odpowietrzniki automatyczne DN15;

f. podwójne zawory kątowe PN16 o połączeniach gwintowanych.

2. Montaż w kotłowni 3 szt. pomp instalacji c.o. Pompy elektroniczne, np. Grundfoss Alfa 2, 25-80.

3. Montaż naziemnego zbiornika gazu płynnego o pojemności 2700 dm3 i instalacji gazowej (doziemnej i wewnętrznej) wraz z opracowaniem projektu 

budowlanego oraz obsługą geodezyjną i odbiorami (w tym UDT).
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3. Wykonanie posadzki w 

pomieszczeniu 

ogólnodostępnym i pod panele 

i ułożenie paneli

1.Wykonanie posadzki na sali o układzie warstw:

• panele podłogowe o klasie ścieralności AC5 i klasie użytkowej 32

• warstwa wyrównawcza samopoziomująca gr. 0,5 cm

• wylewka cementowa gr. 6,0 cm

• izolacja pozioma z foli budowlanej gr. 0,2 mm

• izolacja cieplna ze styropianu gr. 10,0 cm EPS 100\

• izolacja pozioma z foli budowlanej gr. 0,2 mm

• podłoże betonowe z betonu C7,5 gr.10 cm

• podsypka piaskowa zagęszczona gr.10,0 cm
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4. Prace remontowo-budowlane 

pomieszczeń w tym: 

malowanie pomieszczenia 

ogólnodostępnego wraz z 

pomieszczeniem do zajęć 

rehabilitacyjno-ruchowych, 

remont kuchni - uzupełnienie 

terakoty i glazury, malowanie, 

remont zaplecza 

socjalnokuchennego dla 

pomieszczenia klubowego - 

położenie gładzi, malowanie, 

wykonanie posadzki, ułożenie 

terakoty i glazury, remont 

pomieszczeń stanowiących 

komunikację /korytarz, klatka 

schodowa/ - malowanie ścian, 

położenie tynku żywicznego, 

wymian 3 szt. drzwi

1.Sala:

1.1.Malowanie ścian i sufitów sali 2x farba emulsyjna wraz z przygotowaniem powierzchni (skrobanie, mycie, uzupełnienie tynków, gruntowanie)

1.2.Uzupełnienie tynków żywicznych (uziarnienie i kolorystyka jak istniejących)

2.Kuchnia:

2.1.Uzupełnienie posadki z płytek ceramicznych wraz z wyrównaniem i zagruntowaniem powierzchni – płytki posadzkowe o parametrach R-12, PEI4

2.2.Malowanie sufitów 2x farba emulsyjna wraz z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem.

2.3.Uzupełnienie okładzin ściennych z płytek ceramicznych z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni ścian

3.Zaplecze:

3.1.Rozebranie istniejących podłóg drewnianych z wywózka materiałów z rozbiórki

3.2.Wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 0,5 cm

3.3.Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych z gruntowaniem powierzchni , płytki o parametrach R-10, PEI4

3.4.Przygotowanie powierzchni ścian sufitów w zakresie mycia i skrobania istniejących powłok malarskich, gruntowanie powierzchni

3.5.Wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem powierzchni.

3.6.Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych.

4. Komunikacja i klatka schodowa:

4.1.Przygotowanie powierzchni ścian sufitów w zakresie mycia i skrobania istniejących powłok malarskich, gruntowanie powierzchni

4.2.Wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem powierzchni

4.3.Uzupełnienie tynków żywicznych (uziarnienie i kolorystyka jak istniejących)

4.4.Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych – skrzydła płytowe wzmocnione z potrójnym zawiasem, klamkami i zamkami na wkładkę.

4.5.Montaż listew progowych aluminiowych w drzwiach jw.
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5. Docieplenie stropu nad 

pomieszczeniem 

ogólnodostępnym i 

pomieszczeniem do zajęć 

rehabilitacyjno-ruchowych

1.Usunięcie istniejącej warstwy izolacyjnej w postaci mieszaniny piasku i trocin

1.2 Wykonanie izolacji poziomej z foli budowlanej gr.0,2 mm

1.3.Wykonanie termoizolacji ze styropianu EPS100 gr.10,0cm na sucho

1.4.Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej gr.4,0 cm

1.5.Montaż wyłazu stropowego ocieplonego, klapa typu sandwicz z zamkiem i mechanizmem odciążającym oraz rozkładaną drabinką
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6. Modernizacja oświetlenia, 

wymiana opraw w 

pomieszczeniu 

ogólnodostępnym i do zajęć 

rehabilitacyjno-ruchowych na 

ledowe oraz montaż 

oświetlenia awaryjnego

1. Wymiana opraw

1.1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) - 16

1.2 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - Oprawa panel 

LED 40W, 4000K, 4500lm n/t - 12 sztuk,

1.3 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - Oprawa awaryjna LED 

5W 3h - 2 szt. 

1.4 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - Oprawa awaryjna 

kierunkowa LED 3W 3h z piktogramem nad drzw - 2 szt.

1.5  Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły - Listwa LN 16x16mm 30 m.

1.6 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych - Przewód 

YDY 3,15mm2 - 30 m.

1.7 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce  - 66 szt.
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Zabudowa i trwały montaż 

profesjonalnych urządzeń 

kuchennych

 Zabudowa i trwały montaż profesjonalnych urządzeń kuchennych w tym kuchni gazowej z piekarnikiem, zlewozmywakiem, zmywarką i lodówko-zamrażarką, 

wykonanie zabudowanego regału w pomieszczeniu zaplecza socjalno-magazynowego.

Zamówienie obejmuje w szczególności: 

- dostawę wyposażenia  (sprzętu i urządzeń) oraz AGD do miejsca przeznaczenia, 

- wniesienie, ustawienie, zainstalowanie, montaż i uruchomienie wyposażenia, 

- dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu oraz urządzeń, a także innych dokumentów wymaganych zapisami wzoru umowy (w języku polskim), 

- przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i urządzeń

Wykaz i opis urządzeń:

1/ Kuchnia gazowa minimum 4 palnikowa z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym, szacunkowe minimalne wymiary: 800 /dł/x650/szer/x800/wys./,    Rodzaj 

obsługiwanego gazu – gaz ziemny i propan-butan

- Parametry kuchni minimalne

• Minimalna moc palników górnych – 14 kW

• Palniki z zapalnikiem elektrycznym, wymagającym podłączenia do 230 V 

• Dla garnków o Ø120-300 mm 

• Termopara 

• Blat roboczy ze stali nierdzewnej 

• Obudowa ze stali nierdzewnej  

• Ruszty stalowe, emaliowane

- Parametry pieca minimalne

• Piekarnik konwekcyjny GN 1/1

• Elektryczny min. 2,4 kW/230 V

• Komora ze stali nierdzewnej lub emaliowana

• 4 pary prowadnic na GN 1/1

• Na wyposażeniu 1 ruszt GN1/1

• Termostat

2/  Piec konwekcyjno – parowy 

 - Parametry minimalne pieca

• Pojemność rozmiar - 4 x GN 2/3

• Sterowanie manualne

• Konwekcja oraz nawilżanie

• Odległość między prowadnicami 70 mm

• 1 ruszt GN 2/3 w zestawie

• Rodzaje grzałek:

• Konwekcyjna 2,7 kW; grilla: 1,6 kW

• Grzałki w komorze: dolna 1,6 kW; górna 0,7 kW

3/ Zmywarka do naczyń wolnostojąca

- Parametry minimalne zmywarki

• Pojemność – 15 kpl.

• Klasa energetyczna – A++

• Trzecia szuflada

• Klasa zmywania - A

• Klasa suszenia – A

• Sterowanie elektroniczne

• Zabezpieczenie przed zalaniem

Zamawiający dopuszcza zastąpienie zmywarki o ww. minimalnych parametrach, zmywarką gastronomiczną uniwersalną z funkcją wyparzania przystosowana do 

mycia talerzy, szkła, tac i pojemników. Max. wysokość mytych naczyń min. 300 mm, minimalne wymiary kosza – 400x400 mm

4/ Lodówko - zamrażarka /chłodziarko - zamrażarka/ 

• Minimalna pojemność chłodziarko-zamrażarki – 180/80

• Klasa energetyczna – A++

• Położenie zamrażalnika na dole

• System chłodzenia – No Frost

• Minimalna wysokość – 170 cm.

• Sterowanie elektroniczne

• Ilość szuflad w zamrażarce – 3

• Ilość półek w lodówce - 3

5/ Okap gastronomiczny /kuchenny/

• Wymiary okapu – 200-250cm/szer./ x 70-100cm./głęb./

• Turbina, wentylator zamontowany w okapie

• Minimalna wydajność wentylatora – 600 m3/h

• Okap wyposażony w filtry i ociekacz  tłuszczu

• Okap mocowany do ściany /przyścienny/

• Wykonanie ze stali nierdzewnej

• Króćce wylotowe /1-2 szt./ 150/200 mm

• Okap z oświetleniem, zasilanie 230V
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Zabudowa i trwały montaż 

profesjonalnych urządzeń 

kuchennych

 Zabudowa i trwały montaż profesjonalnych urządzeń kuchennych w tym kuchni gazowej z piekarnikiem, zlewozmywakiem, zmywarką i lodówko-zamrażarką, 
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• Klasa energetyczna – A++
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• Klasa zmywania - A
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• Sterowanie elektroniczne
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8. Wykonanie i trwały montaż 

mebli kuchennych wraz z 

wbudowanym sprzętem na 

zapleczu pomieszczenia 

klubowego

Wykonanie i trwały  montaż mebli kuchennych wraz z wbudowanym sprzętem na zapleczu pomieszczenia kuchennego.

Zamówienie obejmuje wykonanie ciągu mebli kuchennych podblatowych – stojących oraz ciągu mebli wiszących oraz wbudowanie sprzętu: zlewozmywaka z 

kompletną armaturą, płyty kuchennej gazowej i zamrażarki.

a) Meble kuchenne, długość zabudowy ok. 2,8 – 2,9m

• Wymiary szafek tak górnych i dolnych standardowe, projekt zabudowy wymaga akceptacji zamawiającego

• Płyta meblowa 16 - 18mm, certyfikat higieniczny  E1

• Kolor jasny, do zaakceptowania przez zamawiającego

• Metalowe rolkowe z blokadą wysuwu

• Blat laminowany o grubości 38 mm, głębokość blatu – 60 cm

b) Zlewozmywak z armaturą – komplet 

• Zlew nakładany, syfon, bateria.  

c) Sprzęt AGD: 

• Płyta kuchenna gazowa  do zabudowy:

- Wymiary (SxG) [cm] 58-59 x 51-52 

- Wykonanie płyty grzewczej – stal, ruszt emaliowany

- Rodzaj obsługiwanego gazu – gaz ziemny i propan-butan

- Liczba pól grzewczych - 4, palniki o łącznej mocy min. 7,2 kW

- Sterownie płyty grzewczej – mechaniczne

- Zapalarka gazu – automatyczna, elektryczna

- Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

• Zamrażarka do zabudowy podblatowa:

-  Wymiary (WxSxG) [cm] 81.5 x 59.6 x 54.5 

- Pojemność całkowita min. - 90l

- Klasa energetyczna min. – A+

- Zamrażarka szufladkowa – 2-3 szuflady

- Minimalna zdolność zamrażania – 10kg/24h
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1. Taboret gazowy

Minimalne wymiary (podawane w mm):

• Szerokość: 425

• Wysokość: 400

• Głębokość: 425

Moc min. 6400 W

Przeznaczenie: na gaz z butli propan butan oraz posiadający zestaw adaptacyjny do zasilania gazem ziemnym GZ 50, Obudowa wykonana ze stali chromowej, 

Wymagana deklaracja spełnienia norm określony w dyrektywnie nr 2009/142//EC Dyrektywa 2009/142/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 

2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe.
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2. Robot wielofunkcyjny

Moc min. 800 W

Pojemność misy roboczej minimum 2,29 litra

Pojemność kielicha minimum 1,25 litra

Regulacja obrotów: mechaniczna – płynna.

Funkcje: ubijanie piany, miksowanie, rozdrabnianie, mieszanie, tarcie na wiórki, wyciskanie soku, krojenie na plastry 
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3. Czajnik elektryczny
Czajnik elektryczny bezprzewodowy, pojemność minimum 1,8L, moc min. 1800 W.  Minimalne funkcje: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody
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4. Ekspres do kawy
Ekspres automatyczny. Ciśnienie min.15 barów, moc min. 1450 W. Pojemność zbiornika na wodę min. 1,8 litra, funkcje: automatyczny program czyszczenia i 

odkamieniania, automatyczne wyłączenie, funkcja spieniania mleka. Rodzaj kawy: ziarnista, mielona 
1

5. Kuchenka mikrofalowa Pojemność min. 20 litrów, moc min.700 W, Minimalne funkcje: podgrzewanie, rozmrażanie, rozmrażanie czasowe, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy 1

6. Komplet desek do krojenia Zawartość zestawu: minimum 4 deski, stojak. Min. wymiary 30x24 cm 1

Zestaw obiadowy. W skład kompletu wchodzi :

Zestaw obiadowy składający się  z następujących elementów:

• 60 sztuk talerzy (25x25 cm), 

• 60 sztuk talerzyków (18x18 cm) 

• 60 sztuk talerzy głębokich (20x20 cm)

Podane wymiary są określone jako minimalne
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Zestaw kawowy składający się  z następujących elementów:

• 60 sztuk filiżanek ze spodkiem min. 360 ml.

Rodzaj materiału: porcelana 
1

Zestaw sztućców składający się  z następujących elementów:

• 60 widelców, 

• 60 noży,

• 60 łyżek 

• 60 łyżeczek. Rodzaj materiału stal nierdzewna

1

Zestaw szklanek żaroodpornych składający się z następujących elementów

• 60 szklanek żaroodpornych o pojemności min. 250 ml

Materiał wykonania: szkło

Kolor: przezroczysty
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Zestaw kieliszków składający się z następujących elementów:

• 60 sztuk kieliszków o pojemności min. 450 ml

Materiał: szkło
1

Zestaw bulionówek składający się z następujących elementów:

• 60 sztuk bulionówek ze spodkiem min. 300 ml

Materiał: Porcelana
1

Komplety stołowe8.

7.
Komplet noży wraz z 

obieraczkami do warzyw

Zestaw powinien zawierać:

• Nóż szefa kuchni ( dł.min.20 cm)

• Nóż do chleba (dł.min.20 cm)

• Nóż do warzyw (dł.min.18 cm)

• Nóż uniwersalny (dł.min.11 cm)

• Nóż do filetowania (dł.min.9 cm)

• Drewniany blok

• Zestaw 3 obieraczek: prosta, ząbkowana i julienne. Wykonane ze stali nierdzewnej

Ostrza noży wykonane ze stali nierdzewnej

1



9. Zestaw garnków 

W skład zestawu wchodzą:

Rondel z pokrywką poj. min. 2 L       

Rondel z pokrywką poj. min. 2  L      

Rondel z pokrywką poj. min. 2.7 L    

Rondel z pokrywką poj. min.  3.6 L    

Rondel z pokrywką poj. min. 6.0 L

wykonane ze stali nierdzewnej

1

10. Zestaw patelni

W skład zestawu wchodzą:

Patelnia min. Ø 20 cm

Patelnia min. Ø 24 cm

Patelnia min. Ø 28 cm

Powłoka ceramiczna

1

11. Komptel blach do pieczenia

W skład kompletu wchodzi:

• minimum jedna forma prostokątna: długość – min. 36 cm, szerokość – min. 24,5 cm, wysokość -  min.6 cm

• minimum jedna forma prostokątna: długość - min. 39 cm, szerokość min. 23,5 cm, wysokość min. 7 cm

• minimum jedna forma prostokątna: długość min. 28 cm, szerokość - min., wysokość min.  6 cm

1

12. Mikser ręczny
Moc silnika min. 750 W, minimalna liczba poziomów obrotów- 9, min. funkcje: mieszanie, rozdrabnianie (siekanie), ubijanie piany. Minimalne wyposażenie: kielich do 

miksowania, końcówki do mieszania, końcówki do ubijania, pojemnik, stopka miksująca.
1

• Naczynia żaroodporne - min. 2 naczynia w tym 1 x naczynie o pojemności min. 1,4 l, 1 x naczynie o pojemności min. 2,3 l
1

• Pojemniki na przyprawy- komplet naczyń do przypraw – minimum 12 sztuk, stojak. 1

• Wazony (zestaw 3 wazonów, wysokość min. 14 cm) 1

• Świeczniki zestaw min. 6 świeczników, materiał szkło białe, wysokość minimum 15 cm 1

• Zestawy do przypraw minimum 3-elementowy z pojemnikiem sól i pieprz oraz serwetnik. Łącznie min. 4 zestawy 1

1. Rowerki treningowe 

• Rodzaj oporu magnetyczny

• Rowerek z regulacją oporu

• Oprogramowanie wskazujące następujące pomiary: czas, dystans, puls, prędkość, spalone kalorie, ODO (dystans całkowity)

• Minimalne wymiary: - długość: 80 cm, szerokość: 40 cm, wysokość: 115 cm

2

2. Orbitrek

• Rodzaj oporu magnetyczny

• Orbitrek z regulacją oporu

• Oprogramowanie wskazujące następujące pomiary: czas, dystans całkowity, funkcja ustawienia pulsu docelowego, prędkość, przebyty dystans, spalane kalorie

• Urządzenie posiadające czujnik pulsu

• Minimalne wymiary w cm: szerokość 60, wysokość 160, długość: 110 

2

Komplet ma składać się z następujących elementów:

• minimum 3 łyżki wazowe i łyżki do sosów wykonane ze stali nierdzewnej 1

Pozostałe akcesoria kuchenne i 

stołowe
13.

Zakup wyposażenia do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych



3. Steper

• minimalne wymiary: długość: 40 cm, szerokość: 46 cm, wysokość z ramionami: 137 cm

• Oprogramowanie wskazujące następujące pomiary: czas ćwiczenia, spalone kalorie, licznik kroków na np.minutę, licznik sumaryczny, funkcja scan

• Wyposażony w ekspandery do ćwiczeń
2

4. Fotel masujący

Wymiary całkowite (gdy fotel nie jest rozłożony): 78 x 94 x 91 cm (dł. x szer. x wys.)

Wymiary całkowite (po całkowitym rozłożeniu): 78 x 148 x 71 cm (dł. x szer. x wys.)

Wymiary oparcia: 69 x 56 cm (dł. x wys.)

Wymiary siedziska: 51 x 54 cm (szer. x gł.)

Osiem punktów masażu: 4 do masażu ramion i pleców, 4 do masażu nóg i pośladków

Funkcja podgrzewania

Regulowane: podnóżek i oparcie

Regulowana intensywność. Podane wymiary określone są na minimalne.

1

5.
Bieżnia rehabilitacyjna z 

poręczą 

min. moc silnika- 1,75 KM

min. wymiary powierzchni bieżni- 122 x 40 cm

komputer wyświetlający czas, dystans, prędkość, kalorie

bieżnia wyposażona w odpinany pas bezpieczeństwa

1

6. materace

Długość: min. 200 cm

Szerokość: min.120 cm

Grubość: min. 5 cm

Wypełnienie: pianka poliuretanowa.

2

7. Mata do ćwiczeń • Minimalne wymiary (w cm) długość 170, szerokość 55, wysokość 1 cm 3

W skład zestawu wchodzi:

• 5 sztuk ciężarka żeliwnego pokrytego neoprenem 0,5 kg 5

• 5 sztuk ciężarka żeliwnego pokrytego neoprenem 1 kg 5

• 5 sztuk ciężarka żeliwnego pokrytego neoprenem 3 kg 5

• Dwa zestawy hantli po 2 sztuki o wadze 1 kg 2

• Dwa zestawy hantli po 2 sztuki o wadze 2 kg 2

• Dwa zestawy hantli po 2 sztuki o wadze 4 kg 2

9. Zestaw piłek

W skład zestawu wchodzi:

• 2 piłki gimnastyczne o śr.min. 55 cm

• 2 piłki gimnastyczne o śr.min. 65 cm

• 2 piłki gimnastyczne o śr.min. 75 cm

1

W skład zestawu wchodzi:

• 2 taśmy rehabilitacyjne o minimalnych wymiarach Powierzchnia: 1200x150mm 2

• Rotor do ćwiczeń (minimalne wymiary: wys. 240 mm x szer. 400 mm x dł. 410 mm) 1

• Wałek do masażu typu roller–  2 szt. minimalne wymiaru 5x15cm 2

Drobny sprzęt rehabilitacyjny10.

Zestaw ciężarków i hantli8.



11.
Materiały do zajęć 

warsztatowych

ZESTAW DO SZYDEŁKOWANIA - 3 sztuki

- zestaw zawiera min. 6 szydełek, obcinaczki metalowe i 8 włóczek kolorowych

- szydełka aluminiowe kolorowe 15 cm

- włóczki bawełniane 25 metrów każda, włóczki w 8 różnych kolorach 

ROZMIARY SZYDEŁEK W ZESTAWIE:

1 - 3,00 mm

2 - 3,50 mm

3 - 4,00 mm

4 - 6,00 mm

5 - 8,00 mm

6 - 10,00 mm

TAMBORKI ZESTAW 4 szt.

- średnice: 10 cm, 15 cm, 20 cm, 26 cm

- tamborki wykonane z plastiku z metalowymi zaciskami

Kordoki kolorowe 

-zestaw 25 motków kordonka o długości 90 metrów każdy:

Zestaw do haftu gobelinowego - 5 sztuk, różne obrazki

W skład kompletu do samodzielnego haftu obrazków wchodzą:

- kanwa gobelinowa z dokładnie nadrukowanym wzorem 

- komplet dobranej kolorystycznie muliny,

- igła.

ZESTAW KRAWIECKI DO SZYCIA - 2 sztuki

W skład zestawu wchodzi:

- etui 

- 48 sztuk kolorowych nici, 40 sztuk szpilek, 30 sztuk igieł do szycia, 1 sztuka lupa, 5 sztuk agrafek, 1 sztuka nawlekacz, 10 sztuk białych guzików, 10 sztuk czarnych 

guzików, 10 sztuk kolorowych guzików, 1 sztuka nożyczki, 1 sztuka miara krawiecka, 1 sztuka biała kretka krawiecka do tkanin, 1 sztuka zrywacz szwów,  5 sztuk 

nap (zatrzasków), 1 sztuka igła dziewiarska, 1 sztuka szydełko, 4 sztuki klipsów, 1 sztuka naparstek

ZESTAW TKANIN

zestaw tkanin do szycia - 3 sztuki

zestaw zawiera 20 materiałów: 5 wzorów po 4 sztuki

min. wymiary jednej tkaniny: 13,5, 13,5 cm

1

Procesor: Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 5209  

punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/laptop. Płyta główna dedykowana dla zastosowanego procesora, gwarantująca 

prawidłowe i stabilne działanie laptopa.

Pamięć RAM: min. 8GB DDR4 SO-DIMM z możliwością rozbudowy do 16 GB DDR4

Dysk twardy Min. 256GB SSD m.2

Przekątna ekranu min. 15,6"

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna zintegrowana, osiągająca min. 1046 punktów w teście VideoCardBenchmark. Wynik testu załączyć do oferty

Dźwięk: wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon

Karta sieciowa: Gigabit Ethernet LAN, zamontowana i podłączona w obudowie komputera

Łączność bezprzewodowa: Karta WIFI z obsługą sieci 802.11 zamontowana i podłączona w obudowie

komputera, Interfejs Bluetooth zamontowany i podłączony w obudowie komputera.

Rodzaje wejść / wyjść 

Min.:

1x USB 3.1 Typ-C

1x HDMI

2x USB 3.1 Gen. 1 

1x Czytnik kart pamięci

1x Wejście/wyjście liniowe Audio 3,5mm

1x gniazdo zasilania

Bateria 3-komorowa o pojemności min.  3500 mAh

Zasilacz zewnętrzny, dedykowany przez producenta, dostarczony wraz z

zaoferowany

Zainstalowany system operacyjny: 

Zainstalowany system operacyjny w musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane 

bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP 

v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania 

aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 

operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń 

czasowych.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo

widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub 

aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.

Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia

Laptop1. 1

razem

Zakup wyposażenia do pomieszczenia klubowego



Procesor: Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 5209  

punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/laptop. Płyta główna dedykowana dla zastosowanego procesora, gwarantująca 

prawidłowe i stabilne działanie laptopa.

Pamięć RAM: min. 8GB DDR4 SO-DIMM z możliwością rozbudowy do 16 GB DDR4

Dysk twardy Min. 256GB SSD m.2

Przekątna ekranu min. 15,6"

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna zintegrowana, osiągająca min. 1046 punktów w teście VideoCardBenchmark. Wynik testu załączyć do oferty

Dźwięk: wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon

Karta sieciowa: Gigabit Ethernet LAN, zamontowana i podłączona w obudowie komputera

Łączność bezprzewodowa: Karta WIFI z obsługą sieci 802.11 zamontowana i podłączona w obudowie

komputera, Interfejs Bluetooth zamontowany i podłączony w obudowie komputera.

Rodzaje wejść / wyjść 

Min.:

1x USB 3.1 Typ-C

1x HDMI

2x USB 3.1 Gen. 1 

1x Czytnik kart pamięci

1x Wejście/wyjście liniowe Audio 3,5mm

1x gniazdo zasilania

Bateria 3-komorowa o pojemności min.  3500 mAh

Zasilacz zewnętrzny, dedykowany przez producenta, dostarczony wraz z

zaoferowany

Zainstalowany system operacyjny: 

Zainstalowany system operacyjny w musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane 

bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP 

v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania 

aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 

operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń 

czasowych.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo

widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub 

aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.

Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia

Laptop1. 1



2. Zestaw gier

W skład zestawu wchodzą:

• 2x Karty do gry (Zestaw zawiera 54 karty, min. wymiary karty: 8,5 x 5,5 cm.

• Szachy składające się z 

Szachownicy (Szachownica drewniana, Szachownica jest składana, a w środku znajduje się miejsce na przechowywanie figur, Szachownica zamykana na dwa 

metalowe zatrzaski, minimalne wymiary szachownicy: szerokość: 48cm, długość: 47,5cm (rozłożona), 23,7cm (złożona), wysokość: 3cm (rozłożona), 6cm (złożona), 

wielkość pola: 5x5cm

Szachy: 

Szachy wykonane są z drewna grabowego, figury i pionki dodatkowo zostały podklejone podkładką filcom, co zapobiega rysowaniu szachownicy.

• Warcaby (warcaby drewniane 64-polowe, min. wymiar szachownicy po rozłożeniu: 40 x 40 x 2,0 cm)

• Scrabble (4 podstawki 100 płytek z literami, woreczek na litery, składana plansza, instrukcja)

• Gra planszowa Gemino (Zawartość gry  56 płytek po 14 z każdym symbolem, 2 dwustronne plansze)

1

3. Urządzenie wielofunkcyjne

Typ: urządzenie wielofunkcyjne

Technologia druku: atramentowa

Rodzaj: kolorowa

Rozmiar nośnika: A4

Pojemność podajnika papieru min. 100 szt.

Pojemność odbiornika papieru min.25 szt.

Maks. format skanu A4

Drukowanie

Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

Rozdzielczość druku w kolorze 1200 x 1200 dpi

Maks. szybkość druku mono 20 str./min.

Maks. szybkość druku kolor 17 str./min.

Automatyczny druk dwustronny (dupleks) tak

Maksymalne obciążenie 1000 str./mies.

Minimalne zalecane obciążenie 100 str./mies.

Skanowanie

Typ skanera CIS (płaski | kolorowy)

Rozdzielczość skanera 1200 x 1200 dpi

Obszar skanowania 216 x 297 mm

Kopiowanie

Rozdzielczość kopiarki 300 x 300 dpi

1

4.

W skład kompletu wchodzi:

Biurko z szafką i szufladą o minimalnych wymiarach: szerokość: 120 cm, głębokość: 65 cm, wysokość: 75 cm.

Kolor uzgodniony z zamawiającym

Zdjęcie poglądowe:

1

Komplet mebli



4.

Szafka ze szklanymi drzwiczkami

• Minimalne wymiary: szerokość: 121 cm, głębokość 50 cm, wysokość: 135 cm

• Min. 2 szuflady

• front: dwudrzwiowy, szafa przeszklona

• min. 6 półek, kolor uzgodniony z zamawiającym

• zdjęcie poglądowe:

1

Komplet mebli

Komoda

Panel górny:

• Płyta pilśniowa, Farba akrylowa

• Panel boczny/ Front szuflady:Płyta wiórowa, Farba akrylowa, Krawędź z tworzywa

• Panel tylny: Płyta pilśniowa

• Rama dolna:Płyta pilśniowa, Farba akrylowa

• Noga: lite drewno, Klej, Farba akrylowa

• Minimalne wymiary: Szerokość: 

104 , Głębokość: 50 cm, Wysokość: 

118 , Szerokość szuflady (wewnętrzna): 

92 cm, Głębokość szuflady (wewnętrzna):  40 cm, Wysokość pod meblem:  17 cm

• Kolor uzgodniony z zamawiającym

Zdjęcie poglądowe:
1



Stolik o wymiarach 90x90 cm,  wysokość min.  74 cm 2

5. Wieszak szatniowy  Długość [cm] min. 120 Wysokość [cm] 185, liczba haczyków min. 25 1

1. Scena

Scena o wymiarach 6x2 metra składająca się z następujących elementów:

• 6 podestów scenicznych aluminiowych o wymiarach 2x1 m, wysokość min. 9 cm kolor czarny

• Min. 11 sztuk klamry łączącej podesty

• Min. 11 kostki samopoziomującej

• Min. 6 sztuk klamry łączącej 2 nogi

• Min. 2 sztuki klamry łączącej 4 nogi

• Schody modułowe o wysokości 20 cm, schody modułowe o wysokości 40 cm ( Schody modułowe muszą zapewniać: bezpośrednie połączenie z biurkiem na 

scenie, połączenie z modułami stopni, uniwersalne mocowanie do platformy scenicznej dla wszystkich modułów schodkowych

• Barierkę schodów modułowych

• 24 szt. nogi stałej o wys. 60 cm

1

razem

4. Komplet mebli

Krzesło obrotowe

Minimalne wymiary:

Szerokość: 59 cm

Głębokość: 65 cm

Maksymalna wysokość:  108 cm

Szerokość siedziska:  49 cm

Głębokość siedziska: 42 cm

Minimalna wysokość siedziska:  45 cm

Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm

Funkcje: regulowana funkcję odchylenia, regulowana wysokość siedziska 

Zdjęcie poglądowe

1

Zakup pomieszczenia ogólnodostępnego



3. Krzesła 

Miminalne wymiary dla krzesła:

• Wysokość całkowita - 92 cm,

•  wysokość do siedziska - 46 cm, szerokość całkowita- 44 cm,

•  szerokość siedziska 39 cm

•  głębokość siedziska 40cm

20

4. Zestaw parawanów

W skład zestawu wchodzą:

min. 2 parawany o minimalnych wymiarach: szerokość - 260, wysokość -180 cm 

- rama parawanu: stal, żelazo

- materiał: poliester

- maksymalnie 3 składane panele

2

• wymiar blatu: 200x90 cm

• składany stelaż stołu wykonany ze stalowego profilu 

• stopki poziomujące na nogach zabezpieczające przed rysowaniem podłoża

• gumowe nakładki ochronne, umieszczone na stelażu

• wysokość rozłożonego stołu 74 cm, wysokość po złożeniu stelaża – maks. 15 cm

zdjęcie poglądowe

Stół składany2. 4



5. Sprzęt nagłaśniający

Minimum 2 sztuki kolumny w obudowie

- kolumna dwudrożna

- wzmacniacz klasy D i AB - 400 W RMS

- moc wyjściowa: 400 W RMS / 800 W Max: 350 W RMS klasa D LF, 50 W RMS klasy AB HF

- pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz

- min. wymiary 410 x 450 x 710 mm

- wejście MIC / LINE – XLR Combo

- wyjście liniowe - XLR

- kontrola głośności

- tryby korektora: Flat, Live, DJ i Vocal

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych:

- wyposażenie 2 x mikrofon, Odbiornik, Zasilacz

- minimalne parametry ( Czułość [dB] 110, Dynamika [dB] 110, pasmo przenoszenia [Hz] 20000

Mikser

- 8-kanałowy mikser z 2 podgrupami i przedwzmacniaczami mikrofonowymi - 

- min. 2 przedwzmacniacze mikrofonowe Xenyx wysokiej jakości

- 3-pasmowa klasyczna korekcja "brytyjska" zapewniająca ciepłe i muzykalne brzmienie

- 1 wysyłka efektu po tłumiku dla zewnętrznych efektów

- 1 powrót stereo dla zewnętrznych urządzeń efektowych

Wyjście główne, dodatkowe wyjścia: reżyserki i słuchawkowe oraz stereo CD/TAPE

Zestaw wyposażaony w kable niezbędne do podłączenia i uruchomienia zestawu

1

1. Kompet firanek

W skład kompletu wchodzi zestaw 16 firanek o wymiarach szerokość- 240 cm, wysokość- 1,80

Materiał - tkanina firankowa

Przed złożeniem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wzoru tkaniny, z co najmniej pięciu przedstawionych przez Wykonawcę wzorów. Firany 

powinny być wykończone estetycznie i trwale, starannie obszyte z każdej strony, zakończone na dole ołowianką.

16

2. Karnisze

Karnisze metalowe:  Rodzaj karnisza: pojedynczy

Długość (w cm) 240

Średnica (w mm) minimum 19

4

3. Komplet ścierek do naczyń
Materiał: bawełna lub mikrofibra 

Minimalne wymiary: wysokość  [mm]: 500, szerokość produktu [mm]: 350
6

4. Komplet ręczników

W skład kompletu wchodzi zestaw 6 ręczników.  Rozmiar min.  50x90 cm

Ilość: 6 sztuk

Materiał: 100% bawełna 

2

5. zestaw mop+wiadro

pojemność wiadra [l] - min. 13

Wyciskacz do mopa

Wykonanie mopa: mikrowłókno

Mikrowłókno

2

Zakup materiałów gospodarczych, dekoracyjnych, sanitarnych, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Klubu



6. Szczotka do zamiatania podłogi Długość min. - 55 cm, szerokość min.16 cm. 2

7. Odkurzacz

Minimalne Wymiary 388 × 340 × 503 mm

Rodzaj zasilania: zasilanie sieciowe

Moc znamionowa: 1000 W

Pojemność zbiornika min. 17 l

Przeznaczonyu do pracy na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.

1

8. Kosze na śmieci

pojemność min. 20 l

minimlne wymiary: szerokość: 303 mm x głębokość: 268 mm x wysokość: 448 mm

materiał: plastik/metalizowana powierzchnia 

4

9. Dozowniki do mydła
Dozownik do mydła w płynie o pojemności min. 300 ml

Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany
3

10. Dozownik na papier toaletowy
typ: montowany do ściany

Zamykany na kluczyk
2

11. stojak na flagi
Stojak trzymasztowy z podstawą

WYMIARY: podstawa min.: 30 x 30 cm, wysokość min.3 cm
1

Sprzęt dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamóienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny.

Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów będących przedmiotem zamówienia – 

dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry 

określone w opisie i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że 

materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie 

dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście 

równoważne."     


