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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu kuchennego oraz podstawki pod zmywarkę do 
Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie.  
 
Część I- dostawa drobnego sprz ętu kuchennego 
 

L.p Nazwa towaru Jednostka miary Ilość 

1. 

 
Kubek szkło hartowane pojemność 0,25l , kolor 
biały 
 

szt. 150 

2. 

 
Kubek do nauki picia dla niemowląt  z uchwytami - 
kubek z tworzywa sztucznego, z miękkim 
ustnikiem, dla dzieci w wieku 6 + miesięcy,  z 
pokrywką , z nasadką oraz obciążonym dnem 
ułatwiający naukę samodzielnego picia przez 
dziecko, pojemność min 120 ml  max 200 ml   
 

szt. 25 

3. 

Kubek do nauki picia dla niemowląt z uchwytami - 
kubek z tworzywa sztucznego, z miękkim 
ustnikiem, dla dzieci w wieku12+ miesięcy, z 
pokrywką ,z nasadką oraz obciążonym dnem 
ułatwiający naukę samodzielnego picia przez 
dziecko, praktyczne uchwyty, pojemność min 120 
ml  max 200 ml   

szt. 15 

4. 

 
Talerz głęboki  szkło hartowane , średnica  
min 215 mm- max 300 , wysokość min 25 mm 
max 30 mm,  kolor biały 
 

szt. 100 

5. 

 

Dzbanek szklany żaroodporny z pokrywką 
pojemność 1,5l średnica min 13 cm , średnica min 
13 cm , wysokość min 17cm , nadający się do  
mycia  w zmywarkach, nadają się do kuchenek 
mikrofalowych oraz piekarników (gazowych, 
elektrycznych). 

szt. 4 

6. 

Garnek ze stali nierdzewnej satynowanej, 
wewnątrz polerowane na połysk , średnica 24 cm, 
wysokość: 19 cm ,pojemność: 8 l, grubość ścianki 
co najmniej  0,5 mm ,dno z wkładem aluminium , 
energooszczędny, stalowe, rolowane uchwyty 
boczne ; pokrywka z hartowanego szkła z dziurką 
odprowadzającą nadmiar pary ,stalowy uchwyt 
pokrywki 

szt. 1 

7. 

Łyżka stołowa ze stali nierdzewnej gatunku 18/0, 
długość 153 mm 

 

szt. 80 
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Część II- dostawa podstawy po zmywark ę 
 
 

 
 
 

a) Termin wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert: 
Maksymalny nieprzekraczalny termin do: 7 dni od daty podpisania umowy. 

b) Dostawa nastąpi w godzinach od 7.00 do 15.00.  Zamawiający potwierdzi na piśmie  przyjęcie dostawy. 
c) Dostawa  winna być realizowana przy użyciu środków transportowych Wykonawcy i na jego koszt.   

 

8. 

Butelka 300 ml +  smoczek z nakrętką 6-18 m-cy   
+  nasadka ; pojemność min. 260ml max 300ml 
Anatomiczny silikonowy smoczek w rozmiarze 2 
M (do mleka); wykonany z polipropylenu ; nie 
zawiera Bisfenolu A;  system antykolkowy;  
posiada atest polskiego Instytutu Matki i Dziecka 

szt. 15 

1. 

 
Podstawa pod zmywarkę , wykonana ze stali 
nierdzewnej ,  nóżki z tworzywa sztucznego lub 
stali nierdzewnej; o regulowanej wysokości , 
wymiary : szerokość 585 mm, głębokość 565 mm 
 

szt. 1 


