ZAŁĄCZNIK NR 2

SPECYFIKACJA USŁUGI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I ZASTAWA STOŁOWA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

LP.

ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE)

ILOŚĆ

Zastawa stołowa (zestaw)
1

1. Talerz (wymiary o średnicy od 19 cm do 21 cm)
2. Talerz obiadowy głęboki lub miseczka (talerz – wysokość od 3 cm do 5 cm
i średnicy od 16 do 19 cm. lub miseczka o wymiarach wysokość od 5 do 8 cm
i średnicy od 13 cm do 17 cm.
3. Kubek ( pojemność od 200 ml. 250 ml. wysokość minimum 7 cm.)

103
zestawy

Zestaw winien być wykonany z porcelany w kolorze białym z kolorowymi motywami
dziecięcymi. Motywy winne być uniwersalne dopasowane zarówno do chłopców jak
i dziewczynek (np. zwierzątka, sceny bajkowe)
Sztućce (zestaw)
2

1.
2.
3.
4.

Widelczyk (od 14 cm do 17 cm długości)
Łyżka (od 14 cm do 17 cm długości)
Łyżeczka ( od 11 do 13 cm długości)
Nożyk (od 14 cm do 17 cm długości)

103
zestawy

Sztućce winny być wykonane ze stali nierdzewnej typu 18/10. Kształt sztućców winien być
dostosowany do użytku przez dzieci od 3 roku życia. Rękojeść sztućców przyozdobiona np.
wygrawerowanym lub wytłoczonym rysunkiem zwierzątka.

Wszystkie zamawiane artykuły winne być dostosowane do użytku przez dzieci w wieku od 3 do 6 lat
oraz nie powinny posiadać przeciwwskazań do mycia w zmywarce i sterylizacji w wyparzaczu.

1

CZĘŚĆ II WYPOSAŻENIE BIURA PSYCHOLOGA I LOGOPEDY

LP.

ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE)

ILOŚĆ

Warniki do wody:
1

pojemność minimum 10 litrów,
materiał wykonania stal nierdzewna

2 szt.

wskaźnik poziomu napełnienia
nienagrzewające się uchwyty
moc minimalny : 2 kW
zasilanie: 230 V

Zastawa stołowa (zestaw)
2

3

1. Filiżanka wraz ze spodkiem (pojemność minimum 150 ml.)
2. Talerzyk deserowy (średnica od 14cm do 17 cm)
3. Talerz płytki (średnica od 20 cm do 25 cm)

50

Sztućce (zestaw)
1. Łyżeczka deserowa (od 12 cm do 15 cm długości)
2. Widelczyk do ciast (od 12 cm do 15 cm długości)

50

Wszystkie zamawiane artykuły winne być dostosowane do mycia w zmywarce i sterylizacji
w wyparzaczu.
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