
 

 
Załącznik nr 1 

Specyfikacja techniczna   
do zapytania ofertowego nr 8/10/2017 z dnia 30.10.2017 r. 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy:   

1. Wykonanie 8 szt. łazienek przy pokojach gościnnych i 1 szt. przy Sali szkoleń - komplet prac 
- (materiał + robocizna.) 

2. Wykonanie 2 łazienek przy restauracji - komplet prac (materiał + robocizna) 
3. Wykonanie podłóg z płytek ceramicznych - komplet prac (materiał+robocizna) 770m2 
4. Wyłożenie ścian płytkami w pomieszczeniach kuchni i zaplecza 550 m2 - komplet prac 

(materiał + robocizna) 
wg następujących minimalnych bądź równoważnych parametrów: 

 

1. Wykonanie 8 szt. łazienek przy pokojach gościnnych i 1 szt. przy Sali szkoleń. 
 

Wymiary łazienek podane w cm: 

1. 113 x 310  - łazienka przy sali szkoleń 

2. 140 x 320 

3. 140 x 235 

4. 145 x 250 

5. 140 x 250 

6. 140 x 250 

7. 140 x 250 

8. 140 x 250 

9. 140 x 250 

Płytki na ścianach mają być położone co najmniej na wysokość 205 cm.  

Drzwi do łazienki mają wymiary 90x205 (Proszę o nieuwzględnianie drzwi w wycenie). 

 

Zamówienie obejmuje: 

 

1) Położenie płytek podłogowych oraz glazury na ścianach w 9 łazienkach – materiał + 

robocizna.  

Płytki należy położyć wraz z zaspoinowaniem.  

Dobór koloru płytek jasny + dekor – projekt dowolny.  

 

2) Montaż stelaży podtynkowych wysokiej klasy w kompletach sztuk 9 – materiał + robocizna. 

Stelaż ma być zainstalowany w komplecie z: 

- miską wiszącą,  

- przyciskiem,  

- klapą  

- deską 

 

3) Montaż brodzików w łazienkach przy pokojach – 8szt - wraz z zabudową (drzwi szklane i 

zabudowa RYS5.1 oraz bateria prysznicowa RYS5.) – materiał + robocizna.  

Zabudowa szklana – drzwi otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz: 



 

- 120 cm x 200 cm   7 szt.  

- 100 cm x 200 cm   1 szt.  

Brodziki płaskie w komplecie z syfonami.  

Wymiary brodzików: 

-  7 szt.  120 cm x 90 cm,  

-  1 szt.  100 cm x 90 cm.  

7 brodzików model RYS1. oraz 1 brodzik model RYS2.  

 

4) Montaż umywalek 8 + 1 – materiał + robocizna. RYS4. 

 

We wszystkich łazienkach przy umywalkach należy zamontować baterie RYS6, wykonane ze stali 

nierdzewnej.  

 

W ofercie prosimy o zaproponowanie jednolitych kolorów sanitariatów.  

 

2. Wykonanie 2 szt. łazienek przy restauracji. 
 

Wymiary łazienek: 2 szt, każda o wymiarach 3 m x 3,70 m.  

Płytki na ścianach mają być położone co najmniej na wysokość 205 cm.  

Drzwi do łazienki mają wymiary 90x205. (W wycenie proszę o nieuwzględnianie drzwi). 

 

Zamówienie obejmuje: 

1) Położenie płytek podłogowych (gres wysoka jakość, wymiar 60cm x 60cm) oraz glazury na 

ścianach w 2 łazienkach – materiał + robocizna.  

Płytki należy położyć wraz z zaspoinowaniem.  

Dobór koloru płytek jasny + dekor – projekt dowolny.  

 

2) Montaż 4 stelaży podtynkowych wysokiej klasy w kompletach – materiał + robocizna. Stelaż 

ma być zainstalowany w komplecie z: 

- miską wiszącą,  

- przyciskiem,  

- klapą 

- deską 

 

3) Wykonanie 2 szt. blatów drewnianych litych – kolor naturalny – w każdym blacie umywalka 

120 x 46,5 cm RYS3. Szerokość blatu 150 cm, grubość minimum 5 cm .  

 

4) Założenie pisuarów – 3 szt. - Komplet prac. Kolor jasny lub biały. Model dowolny.  

 

5) Wykonanie zabudowy rozdzielającej kabinowej do sedesów. Zamówienie obejmuje dwie 

dwudrzwiowe zabudowy. Szerokość jednej zabudowy 210 cm.  

 

W łazienkach do umywalek należy zamontować baterie RYS6., wykonane ze stali nierdzewnej. 

3. Wykonanie podłóg z płytek ceramicznych 
 

Położenie oraz zaspoinowanie płytek - łącznie 770m2.   
1) Zaplecze - gres techniczny – 450 m2. Wymiary płytek minimum 30cm x 30cm. Klasa 

ścieralności minimum IV. 



 

2) Sala restauracyjna - gres – 270 m2. Wymiary płytek minimum 50cm x 50cm. Klasa ścieralności 
minimum IV. 

3) Korytarz na piętrze – 50 m2. 
Gres szkliwiony matowy, motyw drewnopodobny, wymiary 33,3 x 66,6 cm, klasa ścieralności 
minimum IV.  

 
Proszę o użycie materiałów odpowiednich dla ogrzewania podłogowego. 
 

4. Wyłożenie ścian płytkami w pomieszczeniach kuchni i zaplecza 550 m2 
 

Glazura kolor biały połysk – minimalne wymiary 25 x 60 cm. 
Położenie oraz zaspoinowanie płytek – 550 m2. 

 
UWAGI: Brodziki, zabudowy, baterie prysznicowe, umywalki muszą być DOKŁADNIE takie jak na 
rysunkach, chyba że w opisie wskazano inaczej. 
 
Miejsce realizacji:  62-007 Biskupice, ul. Krótka 24 
 


