
 
 

Załącznik nr 2 do 
umowy dt. przetargu pisemnego  
nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości oraz  
wyłonienie Operatora Parku Reduta 
 

 

Wyposażenie pawilonu w Parku Reduta 

1 monitoring pawilonu kpl. 1 

2 oświetlenie wewnętrzne pawilonu  kpl 1 

3 oświetlenie zewnętrzne pawilonu kpl 1 

4 Uchwyt łazienkowy dla niepełnosprawnych uchylny dł. 60 mm szt 2 

5 Elementy montażowe , przy ścianie masywnej, do miski ustępowej kpl 3 

6 
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla 
niepełnosprawnych 

kpl 1 

7 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp kpl 2 

8 
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka dla 
niepełnosprawnych 

kpl 1 

9 
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem 
mosiężnym 

szt 2 

10 Przyciski do spłuczek, podtynkowych szt 3 

11 Bateria elektroniczna szt 1 

12 Bateria pneumatyczna z mieszaczem szt 2 

13 Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym kpl 1 

14 Dozownik mydła w płynie szt 3 

15 Kosz na odpady szt 3 

16 Pojemnik na papier toaletowy szt 3 

17 Lustro uchylne dla niepełnosprawnych dostawa szt 1 

18 Suszarka elektryczna do rąk szt 3 

19 Przewijak szt 1 

20 Lustro 120x69,5 cm szt 2 

21 

Fotel na płozach, Podłokietniki i oparcie w kształcie odchylonych na 
zewnątrz trapezów. Stelaż- element konstrukcyjny jako odpowiednio 
ukształtowana rura stalowa z uchwytami do zamocowania elementów 
płytowych. Korpus osadzony na płozach ze stali malowanych proszkowo 
w kolorze szarym RAL 7047, siedzisko o wyprofilowanym kształcie, 
wym. 81x83x77cm ( wys. siedziska 42cm), 

szt 9 

22 

Stolik 80 cm wys. 40 cm, płoza skrzyżowana ze stali lakierowanej 
proszkowo w kolorze szarym RAL 9047,  
Blat – płyta MDF o gr. 12 mm, łączona z kilku elementów; 
Oklejowany okleiną naturalną ( fornir – modrzew), wykończenie – lakier 
półmat 

szt 5 

23 

Donica ze stali, lakierowana proszkowo na kolor biały RAL 9003, bez 
widocznego spawu 
WYMIARY: 70x25x43cm 

szt 2 

24 

Stół na płozach  
Blat: z litego drewna gr. 5cm, modrzewiowego, wykończenie – 
bezbarwny lakier matowy; 
Płozy: rama stalowa, profil zamknięty 50x20 mm, malowana proszkowo 
w kolorze białym RAL 9003, gr. 2.07 mm 
WYMIARY: 140x80 cm ( wysokość 75cm) 

szt 8 



 
 
25 Regał 142.2x30x88.6 cm ( 5 modułów) szt 2 

26 Organizer z siatki stalowej szt 1 

27 

Krzesło siedzisko o wyprofilowanym kształcie, 
Siedzisko: sklejka bukowa melaminowana w kolorze białym RAL 9003, 
Płozy: wykonane z pręta o przekroju okrągłym fi 12 mm – lakierowane 
w kolorze RAL 7047 
WYMIARY:  53x53x98cm (wysokość siedziska =47cm 

szt 26 

28 

Fotel z zagłówkiem na płozach, Podłokietniki i oparcie w kształcie 
odchylonych na zewnątrz trapezów.  
Korpus osadzony na płozach ze stali malowanych proszkowo w kolorze 
szarym RAL 7047, 
Stelaż- element konstrukcyjny jako odpowiednio ukształtowana rura 
stalowa z uchwytami do zamocowania elementów płytowych.  

szt 7 

29 

Stolik 50 cm wys. 55 cm, płoza skrzyżowana ze stali lakierowanej 
proszkowo w kolorze szarym RAL 9047,  
Blat – płyta MDF o gr. 12 mm, łączona z kilku elementów.  
Oklejowany okleiną naturalną ( fornir – modrzew), wykończenie – lakier 
półmat 

szt 2 

30 

Sofa na płozach,  podłokietniki i oparcie w kształcie odchylonych na 
zewnątrz trapezów.  
Stelaż- element konstrukcyjny jako odpowiednio ukształtowana rura 
stalowa z uchwytami do zamocowania elementów płytowych.  
Korpus osadzony na płozach ze stali malowanych proszkowo w kolorze 
szarym RAL 7047, 
siedzisko o wyprofilowanym kształcie, wym. 235x90x75cm ( wys. 
Siedziska 44cm) 

szt 2 

31 

Hoker o wyprofilowanym kształcie 
WYMIARY: 26x49x96cm ( siedzisko 65cm), element konstrukcyjny 
korpusu, sklejka gięto – klejona 

szt 2 

32 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm szt 1 

33 Bateria pneumatyczna z mieszaczem szt 1 

34 Umywalka gastronomiczna z blachy nierdzewnej szt 2 

35 

Stół - stelaż wykonany ze stali metalizowanej w kolorze RAL 7047, 
średnica 100 cm 
blat – deski drewniane – modrzew syberyjski, kolor naturalny, 
impregnowane, odporne na warunki atmosferyczne,  
szer. 12, 5 cm, gr. 2,5 cm 

szt 12 

36 Krzesła z poliwęglanu szt 48 

37 Donice stalowe na dachu pawilonu szt 8 
 
 
 

 


