
 

 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

dostawa tekstyliów w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny  i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuoczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020  
(RPO WO). 
  

1. Koc 
 
 

Materiał: Akryl 
Wymiar: 140x200,  
Kolor szary 
Możliwośd prania w pralce  
 

 
 
40 szt. 

2.  Narzuta Materiał: Poliester 
Wymiar: 140x200,  
Kolor Szary  
Możliwośd prania w pralce  
 

10 szt. 

3.  Komplet pościeli  W skład kompletu wchodzi: poszewka na kołdrę 
140x200 cm, poszewka na poduszkę 70x90 cm, 
prześcieradło 90 x 200 cm 
Kolor poszewki i prześcieradła: szary jasny lub beżowy 
jasny. Wszystkie oferowane poszewki i prześcieradła 
muszą byd w tej samej wybranej kolorystyce. 
Dopuszczalne poszewki z wzorami geometrycznymi 

60 szt. 

4. kołdra 
 
 

 
Wypełnienie włókno sylikonowe.  
Materiał poszycia 100 % bawełna 
Wymiar: 140x200 cm  

 
 
30 szt.  

5. Poduszka  
Wypełnienie włókno sylikonowe.  
Materiał poszycia 100 % bawełna 
Wymiar: 70x90 cm 
 

30 szt.  

6. Ręczniki małe  materiał 100% bawełna, kolor: beżowy/kremowy 
jasny/szary.  
Gramatura min 500 GSM,  gęsto utkany. 
Wymiar 50x90 cm 
 
 

60 szt. 

7. Ręczniki kąpielowe  materiał 100% bawełna, kolor: beżowy/kremowy 
jasny/ szary.  
Gramatura min 500 GSM,  gęsto utkany. 
Wymiar 70 x140 cm 
 

60 szt. 



 

 
 

 
 

8. Dywan   
- odpornością na ugniatanie 
- łatwością w utrzymaniu czystości 
- wytrzymałośd na ścieranie 
- odpornością na wilgod 
- wysokośd runa około 1cm 
- wykonany z materiału wykładzinowego 
- kolor szary 
Wymiar: 150x200 cm  

14 szt. 

9. Firanka  - uszyta na taśmie uniwersalnej, która pozwala 
zmarszczyd tkaninę na dowolną szerokośd i dopasowad 
firanę do szerokości karnisza.  
- rozmiar 200x120 cm  
- wysokośd: 120 cm  
- szerokośd(po zmarszczeniem): 200 cm 
- tkanina: woal  
- kolor: biały  
- sposób montażu: żabki,  
- firana zakooczona na dole białą lamówką 
 
 

22 szt. 

10. Ścierki kuchenne  2 ścierki kuchenne o wymiarach min. : 50x70,                 
1 ręcznik kuchenny o wymiarach min.: 30x50 
gramatura ścierki kuchennej min.: 200 g/m 2 
gramatura ręcznika kuchennego min.: 360 g/m 2 

6 
kompletów 

11. Siatka na okna Moskitiera na okno 
Ramy aluminiowe, 
Siatka włókno szklane 
Wymiar : 120 x 140 cm 
Kolor: czarny 
 

4 szt.  

12. Fartuch 
gastronomiczny  

    Regulacja na pasku szyjnym. 
    Dodatkowe wzmocnienie na przodzie. 
    Materiał odporny na działanie wody, tłuszczów, 
środków dezynfekujących, soków trawiennych i 
enzymów. 
    Rozmiar uniwersalny  

20 szt.  

15. Karnisz  Materiał: metal 
Średnica: 25 mm 
Długośd 250cm 
Kolor chrom mat 
Wspornik 3 szt 
Kółka z żabką 30 szt.  

22 szt. 

 

 



 

 
 

 
 

PCPR:  

 

 

1. Komplet 
ręczników 

W skład kompletu (3 szt.) - ręczniki o wymiarach min.: 
1x 30x50 cm, 1x 50x90 cm, 1x70x140cm, materiał 
100% bawełna, kolor: beżowy/kremowy jasny.  
 Gramatura min 500 GSM,  gęsto utkany. 
    

3komplety 

2. Komplet pościeli W skład kompletu wchodzi: poszewka na kołdrę 
200x220 cm, poszewka na poduszkę 80x70 cm, 
prześcieradło 200x220 cm. Materiał poszewki: 100 % 
bawełna lub 100 % bawełna satynowa. 
Kolor poszewki i prześcieradła: szary jasny lub beżowy 
jasny. Wszystkie oferowane poszewki i prześcieradła 
muszą byd w tej samej wybranej kolorystyce. 
Dopuszczalne poszewki z wzorami geometrycznymi. 

3komplety 

3. Kołdry i poduszki kołdra 200x220cm, 
poduszka 80x70 cm, 
Wypełnienie kołdry oraz poduszki; włókno sylikonowe. 
Materiał poszycia kołdry i poduszki: 100 % bawełna 

3 szt. 

4. Dywanik 
łazienkowy 

Wymiary dywanika 50 x 80 cm, grubośd dywanika min. 
10 mm, materiał wykonania dywanika poliester. 
Materiał wykonania podkładu guma termoplastyczna. 
Kolor- szary. 

2szt 

5. Ścierki do naczyo 2 ścierki kuchenne o wymiarach min. : 50x70,                 
1 ręcznik kuchenny o wymiarach min.: 30x50 
gramatura ścierki kuchennej min.: 200 g/m 2 
gramatura ręcznika kuchennego min.: 360 g/m 2 

3komplety 

 

 

 


