
Załącznik nr 1 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Warunki  oferty  :  

1. Termin realizacji       -     sukcesywnie po telefonicznym lub mailowym 
  ustaleniu zakresu zapotrzebowania (nie więcej 
  niż 5 dostaw)

2. Transport                       -     bezpłatny wraz z wniesieniem do budynku,
                                                                  miejsce dostawy: 41-250 Czeladź ul. 17 Lipca 27
           

1. Wieszak obrotowy 10-30cm szt.: 80 

 służą do montażu sufitów kasetonowych
 wysokość 30cm
 szerokość 3cm
 długość 1,5cm

2.  Kątownik przyścienny mb: 105

 Kątownik stalowy 
 długość 300 cm
 szerokość 2,4 cm
 wysokość 1,9 cm

3. Profil sufitowy główny szt.: 28

 profile wykorzystywane są do budowy stalowej konstrukcji, mocującej sufity 
podwieszane

 długość 360 cm
 szerokość 2,4 cm
 wysokość 3,8 cm

4. Profil 1200mm szt.: 74

 Profil przeznaczony do sufitów kasetonowych
 długość 1200 mm
 szerokość 24 mm
 wysokość 33 mm

5. Listwa 600mm szt.: 180

 Profil przeznaczony do sufitów kasetonowych
 długość 600 mm
 szerokość 24 mm
 wysokość 33 mm



6. Płyta Sufitowa szt.: 280

 płyta polistyrenowa
 szerokość 60 cm
 wysokość 60 cm
 grubość 1 cm

7. Podtynkowa oprawa rastrowa LED wraz z świetlówkami LED szt.: 14

 Oprawa rastrowa wpuszczana, źródło światła: cztery tuby LED T8 o długości 
590mm i naturalnej barwie światła

 Zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
 kolor biały
 Montaż w kasetonowych sufitach podwieszanych o module 600 x 600mm
 szerokość 64,5 cm
 wysokość 9,5 cm
 długość 63 cm

8. Gładź szpachlowa 1op = 20kg szt.: 30

 Gipsowa gładź szpachlowa przeznaczona do całopowierzchniowego ręcznego 
wykonywania gładzi na podłożach mineralnych ścian i sufitów

9. Lekki tynk maszynowy 1op = 30kg szt.: 25

 tynk gipsowy przeznaczony wyłącznie do nakładania maszynowego. Może być 
stosowany na ścianach i sufitach

10. Siatka podtynkowa mb: 120 

 zapobiega powstawaniu uszkodzeń ścian, kompensuje naprężenia powstające w 
czasie nagrzewania się elewacji 

 wysokość 100 cm

11. Unigrunt ilość: 60L

 przygotowanie powierzchni do malowania 
 głęboko penetrujący

12. Emalia biała ilość: 25L

 biała, lateksowa emulsja wodna
 stopień połysku: mat

13. Emulsja biała ilość: 20L

 Emulsja akrylowa w kolorze białym



14. Emulsja beżowa jasna ilość: 80L

 Kolorowa emulsja lateksowa 

15. Narożnik aluminiowy z siatką mb: 70
 

 służy do zabezpieczenia zewnętrznych naroży ścian przed uszkodzeniami
 szerokość 7 cm
 wysokość 7 cm
 długość 300 cm

16.  Narożnik aluminiowy mb: 40

 Służy do zabezpieczenia wewnętrznych naroży ścian okładanych płytami gipsowo - 
kartonowymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i spękaniem spoin

 szerokość 5 cm
 wysokość 5 cm
 długość 300 cm

17. Płyty GK szt.: 50

 Do stosowania we wnętrzach o wilgotności nie większej niż 70%. Może być 
wykorzystywana przy wykonywaniu ścianek działowych, jak i sufitów 
podwieszanych

 szerokość 120 cm
 długość 260 cm
 wysokość 1,25 cm

18. Klej do przyklejenia płyt GK 1op = 10kg szt.: 15

 Klej Gipsowy przeznaczony jest do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych
 waga 10kg

19. Próg podłogowy szt.: 13

 próg dębowy wykonany z surowego drewna
 grubość 8cm
 szerokość 100cm
 wysokość 2cm

20. Kołek szybkiego montażu ⌀6x60 szt.: 200

 Kołek szybkiego montażu z kołnierzem świetnie nadaje się do estetycznego i 
stabilnego mocowania różnych elementów

 średnica 6mm
 długość 60mm

21. Kołek szybkiego montażu ⌀8x80 szt.: 200

 Kołek szybkiego montażu z kołnierzem świetnie nadaje się do estetycznego i 
stabilnego mocowania różnych elementów



 średnica 8mm
 długość 80mm

22. Kołki nylonowe samowiercące do GK z wkrętem szt.: 600

 Stosowanie podczas mocowanie do płyt gipsowo-kartonowych różnego rodzaju 
przedmiotów

 Średnica 65mm
 długość 130 mm

23. Wałek + uchwyt szt.: 2

 Przeznaczony do aplikacji farb. Korzystając z niego, łatwo rozprowadzisz emulsję 
po podłożu, pozostawiając na nim dobrze kryjącą powłokę.

 Szerokość wkładu 18 cm

24. Wałek + uchwyt szt.: 5

 Przeznaczony do aplikacji farb. Korzystając z niego, łatwo rozprowadzisz emulsję 
po podłożu, pozostawiając na nim dobrze kryjącą powłokę.

 Szerokość wkładu 8 cm

25. Pędzel ławkowiec szt.: 1

 Pędzel służy do prac malarskich na dużych, płaskich powierzchniach. Nadaje się 
szczególnie do malowania powierzchni drewnianych specjalistycznymi farbami, 
bejcami i lakierami. 

 Naturalne włosie
 grubość 4cm
 szerokość 14,5cm
 wysokość 23cm

26. Kuweta malarska duża szt.: 1

 Kuweta malarska, plastikowa. Umożliwia precyzyjne nałożenie farby na wałek 
malarski. 

 Nie mniejsza niż  grubość 7,5cm, szerokość 32cm, wysokość 34,5cm

27. Kuweta malarska mała szt.: 2

 Kuweta malarska, plastikowa. Umożliwia precyzyjne nałożenie farby na wałek 
malarski. 

 Nie większa niż  grubość 5cm, szerokość 12cm, wysokość 30cm

28. Pędzel płaski 70mm szt.: 3

 Pędzel płaski, uniwersalny, do pracy z farbami wodorozcieńczalnymi 
 Naturalne włosie



29. Pędzel płaski 50mm szt.: 2

 Pędzel płaski, uniwersalny, do pracy z farbami wodorozcieńczalnymi 
 Naturalne włosie

30. Klamka z szyldem biała szt.: 30 

 Z otworem na wkładkę bębenkową
 klamka w stylu uniwersalnym przeznaczona do mocowania w drzwiach 

wewnętrznych

31. Wkładka bębenkowa szt.: 12

 typ klucza: nacinany 
 Wkładka bębenkowa DMO 36/36 
 3 klucze w komplecie
 wkładka bębenkowa, którą można montować w szerokiej gamie zamków 

wpuszczanych

32. Puszka instalacyjna podtynkowa szt.: 10

 Do budowania instalacji elektrycznej podtynkowej
 Puszka instalacyjna o średnicy 60 mm
 Produkt służy do montażu osprzętu takiego jak gniazdka, łączniki i ściemniacze

33. Przewód YDYp 3x2,5 mm2 450/750 V mb.: 50

 Płaski o jednodrutowych żyłach miedzianych
 Posiadający izolację i powłokę polwinitową
 Przeznaczony do układania na stałe

34. Szybkozłączka instalacyjna z dźwignią blokującą typu WAGO szt.: 50

 pozwala na szybkie i pewne połączenie przewodów elektroinstalacyjnych
 Można je stosować do instalacji o napięciu do 450 V i obciążeniu prądowym do 32A
 Montaż wtykowy przewodów jednodrutowych bez użycia narzędzi 
 Liczba zacisków: 3 
 do wszystkich rodzajów przewodów o przekroju od 0,2 do 4 mm²

35. Rozpuszczalnik Nitro szt.: 1

 Rozcieńczalnik do wyrobów nitrocelulozowych doskonale sprawdzi się w 
rozcieńczaniu wyrobów nitrocelulozowych jak farby, lakiery, masy uszczelniające 
itp.

 Pojemność 5L

36.  Hydrant wewnętrzny DN52 szt.: 4

 Konstrukcja hydrantu DN52 charakteryzuje się możliwością niepodłączenia zaworu 
do instalacji wodnej z prawej lub lewej strony szafy zachowując zasadę otwierania 



drzwi w prawo lub lewo
 Szafa posiada dwa przetłoczenia wykonane w bocznej ścianie korpusu
 kosz na wąż
 szerokośc 420mm
 wysokość 530mm
 głębokość 180mm
 dł. węża nie mniej niż 15m nie więcej niż 20m

37. Emalia czarna ilość: 3L
 czarna, lateksowa emulsja wodna
 stopień połysku: mat

38. Emalia żółta ilość: 1L
 żółta, lateksowa emulsja wodna
 stopień połysku: mat

39. Łącznik pojedynczy biały szt.: 5
 łącznik przeznaczony do montażu podtynkowego
 Zdolność łączeniowa: 10 AX, 250 V.
 Zakres obc
 materiał – tworzywo sztuczne 

40. Łącznik podwójny biały szt.: 3
 łącznik przeznaczony do montażu podtynkowego
 Zdolność łączeniowa: 10 AX, 250 V.
 Zakres obc
 materiał – tworzywo sztuczne 

41. Łącznik schodowy biały szt.: 5
 łącznik przeznaczony do montażu podtynkowego
 Zdolność łączeniowa: 10 AX, 250 V.
 Zakres do 2.300 W
 Stopień ochrony: IP20
 materiał – tworzywo sztuczne 

42. Emalia ciemny beż ilość: 10L
 beżowa, lateksowa emulsja wodna
 stopień połysku: mat

43. Farba strukturalna m2: 190
 gotowy do malowania w chwili otwarcia
 zapewnia ciekawy efekty dekoracyjny typu baranek
 kolor stalowy lub równoważny 
 za pomocą technik malarskich, można tworzyć na ścianie wzory

44. cokół klinkier mb.: 105
 Produkt wykonany został z odpornego na zniszczenie klinkieru, dzięki czemu długo 

pozostaje w pierwotnym kształcie i kolorze
 Płytka posiada matową powierzchnię
 szerokość 245mm



 wysokość 65mm
 grubość 7,4mm

45. Natynkowa oprawa rastrowa LED wraz z świetlówkami LED szt.: 5
 Oprawa rastrowa wpuszczana, źródło światła: dwie tuby LED T8 o naturalnej 

barwie światła
 Zasilanie:napięciem sieciowym 230V/50Hz
 kolor biały
 szerokość 29,8 cm
 wysokość 6,8 cm
 długość 120,9 cm

46. Natynkowa oprawa rastrowa LED wraz z świetlówkami LED szt.: 2
 Oprawa rastrowa wpuszczana, źródło światła: dwie tuby LED T8 o naturalnej 

barwie światła
 Zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
 kolor biały
 szerokość 13 cm
 wysokość 4,5 cm
 długość 68 cm

47. Taśma malarska niebieska 50mm szt.: 15 
 Stosowana do uzyskania prostych linii oraz zapewnia ochronę przed 

przypadkowymi pociągnięciami pędzla czy podciekaniem farby
 do gładkich powierzchni
 stosowanie wewnątrz i na zewnątrz
 szerokość taśmy 50mm

48. Papier ścierny 60 szt.: 10 
 papier ścierny umożliwia sprawne usuwanie zanieczyszczeń, takich jak resztki 

farby, czy lakieru 
 obszar zastosowania – obróbka ścierna 
 gradacja 60

49. Papier ścierny 100 szt.:10 
 papier ścierny umożliwia sprawne usuwanie zanieczyszczeń, takich jak resztki 

farby, czy lakieru 
 obszar zastosowania – obróbka ścierna 
 gradacja 100

50. Gąbka ścierna do szlifowania szt.: 15
 do ręcznego szlifowania oraz matowania elementów budowlanych. Pozwala na 

szlifowanie miejsc trudno dostępnych
 gradacja 100

51. Plafon LED natynkowy okrągły szt.: 4
 plafon sufitowy okrągły LED o naturalnej barwie światła
 duży strumień świetlny oraz kąt rozproszenia światła 
 średnica plafonu 35-40cm


