Załącznik 2 do
zaproszenia

Identyfikacja oferenta /lub pieczeć Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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Nazwa

Opis przedmiotu zamówienia

Wystarczy na pomalowanie ok. 300 twarzy. Farby na bazie wody są
bardzo ekonomiczne, łatwe do stosowania i usuwania. Już jedna
warstwa dobrze kryje. Produkt zgodny z przepisami bezpieczeństwa
UE (zabawki i kosmetyki), bezzapachowy i dlatego nadaje się
również dla skóry bardzo wrażliwej. Solidny kuferek z tworzywa
FARBY DO TWARZ
sztucznego zawiera 6 farb do makijażu po 18 ml każda (kolory:
czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny, biały), 2 gąbki do
makijażu, 3 pędzle, 12 ml żelu z brokatem oraz broszurę ze
zdjęciami jak krok po kroku zrobić 18 różnych makijaży dla dzieci.
Wymiary kuferka: 27,5 x 14 x 19 cm.
Po 6 szablonów w zestawie. Motywy dla dziewczynek: motyl,
SZABLONY DLA DZIEWCZYNEK
rusałka, morskie zwierzęta, korona, kwiaty, wróżka.
Po 6 szablonów w zestawie. Motywy dla chłopców: Indianin, trupia
SZABLONY DLA CHŁOPCÓW
czaszka, kosmos, rycerz, auto wyścigowe, tygrys.
Dekoracje związane z różnymi świętami w żłobku m.in.: choinka i
DEKORACJE
art. dekoracyjne na Święta Bożego Narodzenia, dekoracje na
OKOLICZNOŚCIOWE
Walentynki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Halloween,
Święta Wielkanocne, itd.
Zestaw składa się z balonów, pompki, czapek urodzinowych,
ZESTAW URODZINOWY
korony, girlandy, ozdoby na krzesło oraz zestawu do puszczania
baniek oraz kartek urodzinowych dla dzieci.
24 kostki w pokrowcu. Wiele możliwości kreatywnej zabawy z
leciutkimi i poręcznymi kostkami. W zestawie 24 kostki o wym.:
KOSTKI MAŁE CYFERKI
15 x 15 cm. Wym. zestawu w pokrowcu: dł. 60 x szer. 45 x wys. 30
cm
28 kostek domino o wymiarach 40x20x3cm z antypoślizgowym
spodem. Funkcjonalny zestaw, który można złożyć po skończonej
DOMINO MAXI
zabawie oraz wykorzystać jako pufki. Pokrowiec grafitowy o wym.:
dł. 40 x szer. 40 x wys. 42 cm
Gra, która poprzez zabawę pomoże dzieciom w zapamiętaniu cyfr,
podstawowych kształtów i kolorów. Dzieci mają za zadanie wrzucić
POMYŚL I RZUĆ
woreczek do odpowiedniego otworu. W zestawie : rozkładana
makatka z 4 planszami (60 x 51 cm po złożeniu) 12 woreczków z
grochem.
Zestaw składa się z dywanu o wymiarach: 133x180 do gry w klasy
DYWAN TEMATYCZNY
oraz z dywanu o wymiarach: 120x170 z motywem drogi.
Kolorowanki wielokrotnego użytku do malowania wodą. W
KOLOROWAANKI WODNE
zestawie znajduje się czterostronicowa książeczka oraz flamastr
napełniany wodą.
Gra składa się z 41 drewnianych cukierków, maty i 3 kolorowych
CUKIERKI XXL
kostek. Gracz wyrzuca 3 kostki z kolorami i szuka cukierka w
kolorach wskazanych przez kostki.
Zestaw 18 kartoników z wizerunkami zwierząt. Z ukrytych w
LOTTO FAKTUROWE
woreczku kart, dziecko musi wybrać kartę o fakturze
odpowiadającej wskazanej przez ruletkę.
MAŁY ZESTAW Z SAŁATĄ
Zestaw żywności składający się z 14 elementów.
Drewniany mikser z akcesoriami. Zawiera: mikser, miskę, butelkę
MIKSER Z AKCESORIAMI
mleka, cukier, mąkę, jajko. Wym.:17,5x10x19,5
Wykonany z drewna zestaw naczyń do popołudniowej herbatki. W
ZESTAW DO HERBATKI
zestawie taca, 2 kubki, 2 podstawki, herbata, cukierniczka, dzbanek
i dzbanuszek na mleko.
Drewniany torcik truskawkowy idealny do zabawy w przyjęcie
TORCIK TRUSKAWKOWY
urodzinowe. Wym.: 6x20
Pysznie wyglądające muffinki składające się z 2 elementów,
TACA Z MUFFINKAMI
łączonych na rzep. W zestawie 13 elementów. Wym.tacki: 20x13,
Wym. muffinki: 7 cm.
Dwupoziomowa patera z apetycznymi ciasteczkami. W zestawie 11
PATERA Z CIASTKAMI
elementów, Wym.: 18x16.
Zestaw składa się z: 2 talerzyki, 2 widelce, 2 noże, 4 naleśniki,
ZESTAW DO NALEŚNIKÓW
syrop klonowy, mix naleśnikowy w pudełku, 10 plasterków
truskawki.
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Wartość Brutto
Jednostkowa

Wartoś
Brutto

Zestaw składa się z oliwy, octu, pieprzu, łyżeczki, widelcaa, miski,
30 artykułów spożywczych.
Zestaw pizza z akcesoriami: sosami, łopatka i kółkiem do
przecinania.
Imitacja różnego rodzaju lodów. W zestawie 12 szt.
W zestawie 10 szt., Wym.: 4cm
W zestawie 10 szt., Wym.: 3,5cm
W zestawie 5 szt., Wym.: 7cm
W zestawie 10 szt., Wym.: 8cm
W zestawie 10 szt., Wym.: 5 cm
W zestawie 10 szt., Wym.: 4,5cm
W zestawie 10 szt., Wym.: 11cm
Drewniany odkurzacz. W zestawie znajdują się elementy, które
podczas sprzątania trafiają do wnętrza odkurzacza.
Edukacyjny stolik z zamykanym pojemnikiem do schowania 42 szt
klocków znajdujących się w zestawie. Na górnej płytcie stolika
dzieci mogą: układać klocki, rysować itp Zabawka rozwijająca
kreatywność, wyobraźnię oraz ćwiczy logiczne myślenie. Wym.: 27
x 46 x 31 cm
Wesoły tunel w kształcie gąsienicy proponuje ciekawą rozrywkę
oraz zabawę. Wykonany z wytrzymałych materiałów dzięki którym
możemy korzystać z niego zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na
zewnątrz. Wym.: śr. 48 x dł. 180 cm
Duże przytulanki obrazkowe. Każda przytulanka posiada obrazek,
którego jest pierwszą literą w języku angielskim. 26 szt.
Napis: MALUSZKOWO, ALFABET, SŁODKICH SNÓW
Można na nim skakać w pomieszczeniach oraz na zewnątrz.
Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary ok.: dł. 50 x szer. 28,5 cm,
wys. 60 cm, wys. siedziska 30 cm.
Można "pokroić” wszystko jak prawdziwą żywność. Nawet odgłos
cięcia jest słyszalny, ponieważ wszystkie części są połączone na
rzepy. Materiał: drewno.
W zestawie znajdziemy 6 dwuelementowych układanek. • 12 elem.
• wym. po złożeniu 20 x 10 cm
24 elem. (12 par małych i dużych zwierząt) • wym. po złożeniu 14 x
7 cm
Gra polega na ułożeniu 24 minipuzzli z logicznie dopasowanymi do
siebie obrazkami, np. królik + marchewka.
20 elem. • wym. po zlożeniu 13 x 6,5 cm
W zestawie znajdziemy 5 czteroelementowych układanek. • 20
elem. • wym. po złożeniu 14 x 14 cm
5 dwustronnych papierowych kart krajobrazu o wym. 23,5 x 6,8 cm
• 5 dwustronnych kartoników z podpowiedziami o wym. 9 x 6 cm •
36 drewnianych elem. z magnesami o wym. od 4,5 x 3 x 0,3 cm do
10,7 x 7 x 0,3 cm
Zawartość edukacyjna w języku polskim. Wym. opak.: 27 x 17,5 x
28 cm
Telefon ma słodką buźkę, tarczę do wykręcania numerów, dźwięki
imitujące dzwonek telefonu i ruszające się oczy. Wym. opak.: 18 x
20,5 x 14,5 cm
Mięciutki pluszak, który łączy w sobie aspekty edukacyjne i
innowacje technologiczne. Misiek wprowadza dzieci w świat
pierwszych liter, cyfr, kształtów i kolorów. Duży interaktywny
przycisk na środku świeci się. Mnóstwo zabawnych rymowanek i
piosenek.
Wym. klocka: 5 x 5 x 5,3 cm
Wym. całkowite: 38,5 x 9,8 x 7 cm.
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ZESTAW SAŁATKOWY
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ZESTAW Z PIZZĄ
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LODY
POMIDORY W SKRZYNCE
JABŁKA W SKRZYNCE
RZODKIEWKI W SKRZYNCE
BANANY W SKRZYNCE
CYTRYNY W SKRZYNCE
PAPRYKA W SKRZYNCE
MARCHEWKI W SKRZYNCE

30

ODKURZACZ MELISY

31

STOLIK AKTYWNOŚCI Z
KLOCKAMI

32

TUNEL

33

LITERY DYDAKTYCZNE

34

NAPIS ZE STEROPIANU

35

KONIK RODY

36

ZESTAW OWOCÓW

37

PUZZLE DO PARY

38

PUZZLE MAMA I DZIECKO

39

PUZZLE LOGICZNE

40

PUZZLE DO PARY

41

PUZZLE ROBACZKI

42

MAGNETYCZNA UKŁADANKA

43

GARNUSZEK KLOCUSZEK

44

TELEFON GADUŁKA

45

MIŚ LELEK

46

LWI POCIĄG Z KLOCKAMI

47

EDUKACYJNY STOLIK
MALUCHA

Wym. opak. 56 x 41 x 14 cm

1

48

DZIECI ZWIERZĄT SAFARI

6 szt. (zebra, nosorożec, tygrys, słoń, gepard, lew) • wym. ok. 7 x 3
x 6 cm

1

49

DZIECI ZWIERZĄT FARMA

6 szt. (koń, byk, krowa, owca, osioł, koza) • wym. ok. 7 x 3 x 6 cm

1

6 szt. (zebra, nosorożec, tygrys, słoń, gepard, lew) • wym. ok. 9 x 3
x 12 cm
6 szt. (koń, byk, krowa, owca, osioł, koza) • wym. ok. 9 x 3 x 12 cm
Odporne na wpływy atmosferyczne oraz trwałe. Czy wieża, dom,
albo fantazyjny obiekt - wszystko można zbudować szybko,
wytrzymuje nawet ulewny deszcz. A zarazem ćwiczy się
wyobraźnię przestrzenną. Proste lub zakrzywione krawędzie bardzo łatwo się z nich buduje. Materiał: tworzywo sztuczne. W 4
kolorach. Wymiary: 37, 5 x 37, 5 cm.
Została wykonana z trwałej i zmywalnej tkaniny PCV - na
czerwonym tle umieszczone są żółte kontury „rozzłoszczonych”
stóp. Wym.: 44x44 cm
Zestaw kart z tworzywa sztucznego do ćwiczeń uświadamiających
uczucia własne i innych osób. Doskonała pomoc do konwersacji i
ćwiczeń językowych poszerzających słownictwo. 10 szt. o
wymiarach: 20x20
Kwadraty z różnymi wypełnieniami, z pokryciem z tkaniny
bawełnianej, podszyte antypoślizgową gumą. 9 szt. o wymiarach:
40x40; wypełnienia i pokrycia: miękkie piłeczki, długie futerko,
krótkie futerko, groch, folia, chropowata guma, piłeczki ping
pongowe, skaden, trawa
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ZESTAW DZIKICH ZWIERZĄT

51

ZESTAW ZWIERZĄT FARMA

52

KLOCKI WAFLE

53

PLANSZA DO WYTUPYWANIA
ZŁOŚCI

54

EMOCJE - ZESTAW KART

55

FAKTUROWE KWADRATY

56

DYWAN / WYKŁADZINA

Dywan/ wykładzina z atestem trudnopalności. Min. Wymiary: 2,00x2,50,
Max. Wymiary: 4,00x4,00

2

MYSZKI Z KULODROMEM

2 myszki (jedna z kieszonką z materiału) o wym. 48,5 x 65 cm • 2
okrągłe plasterki sera o śr. 39,5 cm • plasterek sera o wym. 47,5 x
30 cm
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Profesjonalny zestaw do zawieszania teł fotograficznych o
wysokości maksymalnej 230cm. W zestawie teleskopowa belka
poprzeczna o długości 180cm. Maksymalna szerokość tła
fotograficznego zamocowanego na belce nie może przekraczać
TŁO FOTOGRAFICZNE I STELAŻ
170cm. Wysokość statywów z zachowaniem największej stabilności
to 205cm. Profesjonalne tło fotograficzne o wymiarach: 160x400,
które będzie wykorzystywane podczas bali i ważnych uroczystości
w placówce.
Niezbędny do przechowywania strojów karnawałowych. Wymiary:
Szerokość: 111 cm
Głębokość: 51 cm
WIESZAK NA KOSTIUMY
Minimalna wysokość: 126 cm
Maksymalna wysokość: 175 cm
Maksymalne obciążenie: 35 kg
DYPLOMY PASOWANIA I
Dyplomy z okazji pasowania na żłobkowicza oraz zakończenia
POŻEGNANIA
żłobka
Program edukacyjny dzięki któremu dzieci łatwo przyswajają
BOLEK I LOLEK. JĘZYK
wiedzę. Nauka polega na słuchaniu i powtarzaniu słówek. Materiał
ANGIELSKI DLA DZIECI.
podzielony jest na etapy o rosnącym poziomie trudności.
Smok: wym. ogona 14 x 84 cm
APLIKACJE DO TABLICY
• wys. głowy 64 cm; Dziewczynka i chłopiec: wym. dziewczynki 78
x 42,5 cm, wym chłopca 68 x 47 cm
Komplet zawiera książeczki ze scenariuszami zabaw z dzieckiem z
serii Zabawy FundaMentalne: "Chwytam, siedzę, raczkuję" – dla
ZABAWY FUNDAMENTALNE
wieku 0-12 miesięcy oraz "Chodzę, mówię, rozumiem"- dla wieku
12-24 miesięcy
Książka dla 2-, 3-letnich dzieci. Zaprezentowane w niej piosenki
i wierszyki można wykorzystać tak w zabawie grupowej
W CO SIĘ BAWIĆ Z DZIEĆMI
w przedszkolu, jak i podczas indywidualnej zabawy z dzieckiem
w domu. Format A4, str. 128
Zagadnienia teoretyczne, zabawy, pomysły, scenariusze. Od
narodzin do wieku szkolnego. Książka zawiera techniki, zabawy
i gry stymulujące rozwój dziecka od narodzin aż do 5 roku życia.
PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI
Zamieszczono w niej ponad 600 dydaktycznych scenariuszy, które
można wykorzystać w indywidualnej pracy z dzieckiem lub do
pracy w grupach. 592 str. w twardej oprawie
Wykonane z wysokiej jakości plastiku kolorowe elementy które po
połączeniu tworzą płotek. Przenośny można go postawić np.
w ogrodzie czy w pokoju. Zestaw zapewnia bezpieczeństwo
KOLOROWY PŁOTEK
najmłodszym dzieciom. Również dla starszych dzieci do zabaw
tematycznych oraz dekoracji podczas przedstawienia. 6 elementów
o wym. 80 x 6 x 55 cm
Huśtawka zapewnia dziecku bezpieczne miejsce do odpoczynku
i zabawy, jednocześnie izolując je od bodźców płynących
HUŚTAWKA NAMIOT
z otoczenia. Lekkie kołysanie stumuluje zmysł równowagi
i jednocześnie działa uspokajająco. wym.: śr. 70 cm, wys. 140 cm,
max. obciążenie 80 kg
Wyposażony w dużą kieszeń, która zatrzymuje resztki pokarmu.
ŚLINIAKI
Wykonany z miękkiego i bezpiecznego silikonu.
KAMIZELKI ODBLASKOWE
Kamizelka odblaskowa z nadrukiem dla dzieci z logiem
Fartuszek z długimi rękawamiwymi z tworzywa sztucznego 65 x
FARTUSZKI
102 cm
Wymiary 130x160 cm, 100 % poliester, różne kolory
KOCYKI
TERMOMETRY DO
Kolorowe termometry z motywem zwierząt
POMIESZCZEŃ
Duża kuchnia w nowoczesnym wydaniu. Wykonana została w
całości z drewna. Posiada lodówkę oraz zamrażarkę, piekarnik z
pokrętłami, dwupalnikową płytę grzewczą, duży zlew z kranem,
KUCHNIA
kuchenkę mikrofalową, praktyczną półkę, zegar ze wskazówkami
oraz komplet akcesoriów: garnek, rondel, łyżkę i dwie łopatki oraz
dwa pojemniczki na przyprawy. Wym.: 83 x 33 x 82 cm
Wymiary: wys. 116 x szer. 83 x dł. 77 cm, wysokość lady około 57
STRAGAN
cm od podłogi
Kwadratowy kojec zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie
dziecka, otwierany bok, szybkie i łatwe składanie, przejrzysta siatka
pozwala dziecku z łatwością obserwować otoczenie, łatwa do
czyszczenia tapicerka, miękki materacyk, torba do transportu,
moskitiera, uchwyty do nauki wstawania, brak podwieszenia do
KOJEC
kojca
Wymiary:
wymiar zewnętrzny: 100x100 cm
wysokość od podłogi: 75 cm
wymiary po złożeniu: 21x22x95 cm
Drewniany warsztat z półką. W zestawie m.in.:nakrętki, śruby,
gwoździe, różne elementy do przykręcania, młotek, śrubokręt,
WARSZTAT MAJSTERKOWICZA
klucz, piła. Ilość elementów w zestawie: 38sztuk. Wym.:55 x 28 x
81 cm.
POJEMNIKI NA ZABAWKI
Zestaw 10 pojemników do przechowywania zabawek
Zestaw składa się z 7 drewnianych samochodzików (pojazdy
DREWNIANE SAMOCHODY
budowlane, policja, taksówka, samochodziki) o długości min. 6 cm.
Polska wersja językowa ,Wymiary opakowania: 33,0 x 20,4 x 27,5
GLOBUS MALEGO PILOTA
cm
ROBOT BEBO - PIESEK
Zabawka w jezyku polskim. Wym. opak.: 30,5 x 28 x 14 cm
Kiedy maluszek naciśnie brzuszek Małpki, usłyszy wesołe piosenki
o liczeniu, kolorach i nie tylko! Gdy dziecko odwróci Małpkę do
WESOŁA MAŁPKA
góry nogami, ta będzie uczyć malucha przeciwieństw! Teksty i
piosenki w języku polskim
Zabawka posiada 2 tryby działania! Możemy wybrać tryb nauki lub
PIANINKO SZCZENIACZKA
muzyki, przerzucając stronę interaktywnej książeczki. Zawartość
edukacyjna w języku polskim. Wym. opak.: 24 x 26,5 x 6,5 cm
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83

BUJAKI

84

POMPONY DO DEKORACJI

85

RAKIETA

86

DUŻE JEŹDZIKI

87

ZAGADKI EDUKACYJNE

88

MIŚ SZUMIŚ

89

LAMINATOR+FOLIE

90

ANTYRAMY

91

TACZKA BUDOWNICZEGO

92

MINI ZESTAW OGRODNICZY

93

STÓŁ PIKNIKOWY

94

STONOGA OGRODOWA

95

ZJEŻDŻALNIA

96

ZESTAW DO PIASKU

97

WÓZEK 4 - OSOBOWY

Leżak przeznaczony dla dzieci od urodzenia do osiągnięcia wagi 26
kg / dla starszych dzieci zastosowanie jako fotelik /. WYMIARY I
WAGA: Waga leżaczka - 6 kg, Wymiary minimalne: wysokość - 46
cm długość - 72.7 cm szerokość - 71 cm
W zestawie 4 szt., śr. 35 cm
Zestaw 9 drewnianych elementów, każdy z wbudowanym
magnesem, z których po ułożeniu powstaje kolorowa rakieta.
Zabawka rozwija wyobraźnię i kreatywność dziecka. Uczy precyzji,
kojarzenia kształtów oraz rozwija zdolności manualne. Wymiary
rakiety po złożeniu: 13,5 x 13,5 x 32 cm
1 SZT - Solidnie wykonane, z trwałych materiałów.
Karoseria wykonana jest z mocnej blachy (odpornej na
zarysowania), natomiast kierownica, siedzenie i elementy kół
wykonane z twardego tworzywa. WYMIARY: 75 x 24,5 x 34,5 cm;
czerwony wóz strażacki, 2 SZT - Wymiary: 73,5 x 35 x 40 cm;
biały samochodzik z kwiatkami
Zestaw składa się z 10 szt. różnych zagadek dla najmłodszych.
Miś-przytulanka wykonana z najwyższej jakości miękkich,
kolorowych materiałów z atestem OEKO-TEX® wraz z
wyjmowanym urządzeniem. Po włączeniu, przez około 40 minut
urządzenie wydaje dźwięk szumu suszarki. Istnieje możliwość
wcześniejszego wyłączenia urządzenia, ponownego włączenia i
regulacji głośności. Wymiary misia: 34x13,5 cm;
wymiary urządzenia: 7x2,3 cm.
Niemiecki laminator z podajnikiem umożliwia bardzo szybkie
zalaminowanie dokumentów formatu A4 na gorąco. Wyposażony
został w dwie rolki grzejne i funkcję usuwania zacięć. Cechuje się
bardzo krótkim czasem nagrzewania (2 minuty). Laminuje
dokumenty w formacie A4 lub mniejszym na gorąco. Wymiary: 354
mm x 142 mm x 59 mm
Zestaw składa się z min. 20 kolorowych ramek o min. wymiarach
10x15 cm.
Zestaw składa się z 6 akcesoriów do piasku: taczki, mini grabek i
łopatki, wiaderka mini oraz 2 foremek w kształcie listków. Produkt
wykonany jest z trwałych i bezpiecznych surowców, dzięki czemu
odporny jest zarówno na warunki atmosferyczne jak i jest
bezpieczny dla dzieci.
Wym.: 23 x 52 x 31 cm
Zestaw dla małych ogrodników. Praktyczny koszyk z akcesoriami:
konewką, 2 doniczkami, łopatką, grabkami i torebką nasionek
kwiatów. Wym. opak.: 22,5 x 19 x 17,5 cm
Wystarczy stół obrócić żeby powstała kołyska z ruchomymi
oczami. Do złożenia bez narzędzi i śrub. Na kołysce lub przy stole
znajdzie miejsce 4 dzieci. Materiał: polietylen. Wymiary: dł. 115,5
x szer. 69 x wys. 56 cm. Kolor w zależności od stanu
Ta stonoga daje dużo możliwości zabawy w środku i na zewnątrz.
Składa się z głowy, ogona i 4 segmentów. Można ją łatwo rozłożyć
na części. Wymiary: dł. 223 cm, szer. 104 cm, wysokość czułek:
107 cm, wysokość segmentów: 65 cm. Nośność: 25 kg.
Mała zjeżdżalnia idealna do ogrodu oraz do wewnątrz. Stabilność
zjeżdżalni zapewnia szeroka podstawa. Posiada antypoślizgowe
schodki oraz wygodne uchwyty ułatwiające wchodzemoe,
gwarantujące bezpieczeństwo. Wym.: 128 x 77 cm, dł.ślizgu 120
cm.
Maksymalne obciążenie wynosi 50 kg
Zawartość: 10 łopatek, 10 naczyń o różnej wielkości, 2 pokrywki,
15 sitek, 5 młynków, 3 konewki , 5 wiaderek, 2 kółka, 20 łopatek,
10 grabi, 10 foremek, 10 duże wiaderek z wylewką. Materiał:
tworzywo sztuczne.
Funkcjonalny wózek 4 osobowy. Każde siedzisko wyposażone jest
w osobne zapięcie zabezpieczające. Posiada dwa hamulce – ręczny
oraz nożny, dwa schowki na drobiazgi oraz zdejmowane daszki
chroniące przed deszczem, wiatrem i promieniami UV. Wózek jest
lekki, wykonany z wysokiej jakości materiałów. Łatwy w składaniu
i przewożeniu.
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UWAGA! Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy
jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez
nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast
wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.

Łączna wartość netto oferty
Łaczna wartość brutto oferty
UWAGA: Zamawiający wskazują parametry w jednostkach miary zawsze dopuszcza odchylenia +/-

* Ilość tj. opakowanie, zestaw komplet itp.
podpis Wykonawcy

