
 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Część 4. Zakup i dostawa sprzętów i akcesoriów 

stanowiących wyposażenie hotelu a zarazem doposażenie pracowni hotelowej  na potrzeby 

projektu „Szkoła Talentów” – Specyfikacja Zamówienia 
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Nazwa elementu, 

parametru lub cechy 

Opis minimalnych wymagań Ilość 

1 Wózek hotelowej obsługi 

pięter z pełnym zestawem 

Gumowane koła na łożyskach kulkowych/ślizgowych 

Hamulce na oba koła stałe. 

Min. 3 szerokie i głębokie półki  

Min. 3 wysuwane kuwety ułatwiające przechowywanie 

akcesoriów oraz narzędzi pracy obsługi pokojowej. 

Praktyczna osłona zawartości wózka zapewnia 

dyskrecję pracy serwisu sprzątającego. 

Min. 1 worek na pościel o pojemności 100L, 

1szt. 

2 Profesjonalny odkurzacz 

hotelowy 

Klasa efektywności energetycznej - A  

Poziom hałasu około 72dB  

Silnik około 620W  

Napięcie - 230V  

Pojemność - 6L  

Zasięg - 18m 

Waga - 6,4kg 

W zestawie:  

wąż ssący, 

rura prosta 2x50cm stal nierdzewna 

rura wygięta z regulacją 

ssawka szczelinowa 

ssawka z włosiem, okrągła 

ssawka do tapicerki 

szczotka do ssawki 

worki 4 szt. 

worki jednorazowe 10 szt. 
turboszczotka 

1 szt 

3 Ręczny sprzęt porządkowy Ocynkowany wózek serwisowy z powłoką poliuretanową 

zawierający umieszczone na stelażu m.in.: 

- kuwety przeznaczone do przewożenia wiaderek lub 

sprzętu do sprzątania, 

- wiadra o pojemności 6 l,  

- wiadra o pojemności 15 l  

- wyciskarkę szczękową TTS, 

- uchwyt worka 120 l 

Pojemność wiader dolnych: około 15 l. 

Pojemność wiader górnych: około 6 l. 

1szt. 

4 Regał z bielizną hotelową, Możliwość dezynfekcji, odporny na środki myjące, 

odporny na zabrudzenia i uderzenia, łatwy w 

1szt. 



 
środki czystości i środki 

dezynfekcyjne 

utrzymaniu czystości. 
Trwała konstrukcja 
kółka z gumy niebrudzącej (4-obrotowe), 

hamulec na jedno koło, 

pokrywa na worki, 

odboje na kółka, 

opcjonalnie: kuwety boczne 
ergonomiczne kształty, 

niewielka masa. 

5 Pralka automatyczna 

A+++, 6,5kg 

Klasa: A+++ 

Pojemność bębna 6,5kg 

1szt. 

6 Środki do prania Kapsułki 

Proszki 

Płyny 

1szt. 

7 Żelazko Moc: 2600W 

Zbiornik na wodę około 300ml 

Spryskiwacz 

1 szt. 

8 Łóżko hotelowe 200x90 Powierzchnia spania: 90 x 200 cm 

Szerokość całkowita: 90 cm 

Wymiary pojemnika na pościel: około 159 x80 x 22 cm 

2szt. 

9 Kołdra + dwie poduszki 

(komplet) 

Komplet powinien zawierać: 

Rozmiar poduszek min. 70x80 cm  

Rozmiar kołdry: 160x200 cm 

Tolerancja wymiarów: +/- 4% 

2szt. 

10 Bielizna pościelowa 

(komplet) 

Powinna odznaczać się bardzo prostym utrzymaniem 

100% bawełna, gramatura 160 g/m2 - pranie 95% , 

prasowanie 200 st. C. 

2szt. 

11 Szafa wnękowa z 

wieszakami 

Wysokość min. 175cm 

Głębokość min. 50cm 

Szerokość min. 100cm 

Wyposażenie szafy:  

Min. ilość półek: 3 

Min. 1 drążek do zawieszania 

1szt. 

12 Stolik nocny lub szafka Minimalne wymiary szafki 40x40x55, wykonana z płyty 

meblowej grubości 28 mm. pokrytej laminatem w 

nowoczesnej kolorystyce, zabezpieczonej PCV grubości 

2 mm 

Min. 1 szuflada 

1szt. 

13 Krzesło Szerokość 40 cm 
Głębokość: 52 cm 
Wysokość: 91 cm 
Szerokość siedziska: 41 cm 
Głębokość siedziska: 38 cm 
Wysokość siedziska: 44 cm 

1szt. 

14 Biurko Korpus: płyta wiórowa, folia finish, stelaż biurka 
metal malowany proszkowo, Blat: płyta wiórowa, folia 
finisz. 
Szerokość: 120 - 160 cm 
Głębokość: 50-70 cm 
Wysokość: 60-80 cm 

1szt. 

15 Radio Typ radia: Cyfrowe 

Zakresy fal radiowych: FM 

Dźwięk: Stereo 

1szt. 



 
Zasilanie: Bateryjno-sieciowe 

16 Lustro Lustro kwadratowe, wykonane z odpornego na 

stłuczenia materiału. Wymiary: min. 25 x 25 cm. 

1szt. 

17 Bagażnik hotelowy 

(składany) 

Konstrukcja ze stali szlachetnej, łączenia spawane i na 

śruby 

Udźwig bagażu do ponad 50 kg 

Możliwość szybkiego składania i rozkładania 

1szt. 

18 Wieszak na odzież Wieszak wykonany ze stali nierdzewnej chromowanej + 

malowanej proszkowo. 

Min. 2 wieszaki 

Min. 1 półka 

Wyposażony w cztery kółka dzięki czemu można łatwo 

go przemieszczać. 

Wysokość min. 160 cm. 

Szerokość min. 90 cm. 

Głębokość min. 40 cm. 

1 szt 

19 Zestaw ręczników Wykonany ze 100% bawełny 

Wysoka wytrzymałość 

4szt. 

20 Wyposażenie dodatkowe Igielnik, Torba na bieliznę, środki higieniczne, zestaw 

kosmetyków hotelowych, elementy dekoracyjne, 

materiały informacyjno-reklamowe 

1szt. 

 


