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DAT-2601-25/18
Jelenia Góra 30.05.2018r.

ZAPROSZENIE
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty
cenowej na:
Dostawę armatury łazienkowej dla Domu Studenta Karkonoskiej Państwowej
Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Ofertę prosimy złożyć na załączonym formularzu oferty na cały asortyment. Jako podstawę
wyceny należy przyjąć poniższy opis przedmiotu zamówienia:
1.

Samozamykająca się bateria umywalkowa ścienna z mieszaczem wody zimnej i gorącej
w głowicy typ H 140 L NAVI. Możliwość podłączenia w miejsce tradycyjnych baterii
umywalkowych Podłączenie do instalacji za pomocą mimośrodów, standardowy rozstaw
króćców przyłączeniowych. Czas wypływu wody regulowany od 5 do 15 sekund. Możliwość
całkowitego zablokowania wypływu wody. Bateria wyposażona w filtry siatkowe. Wylewka
obrotowa szeroka montowana od dołu długości: 200 mm.
Materiał – mosiężna niklowana
Ilość - 118 szt.

2.

Samozamykająca się bateria natryskowa, natynkowa, z mieszaczem wody zimnej
i gorącej w głowicy typ H 740/D NAVI. Podłączenie do instalacji za pomocą mimośrodów,
standardowy rozstaw króćców przyłączeniowych. Płynna regulacja czasu wypływu wody w
przedziale od 10 do 30 sekund. Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody. Bateria
wyposażona w filtry siatkowe, zawory zwrotne. Możliwość podłączenia tradycyjnego zestawu
natryskowego, wylot 1/2” od dołu (H 740/D).
Materiał – mosiężna niklowana
Ilość - 118 szt.

3.

Wąż natryskowy pasujący do baterii natryskowej z poz. nr 2 - 118 szt.
Cechy:
- końcówka stożkowa z o-ringiem i heksagonalna wykonane z mosiądzu chromowanego
- rozciąga się o 40%
- w komplecie kryza redukująca zużycie wody w prysznicu do 6l/min
- wąż stalowy, podwójnie pleciony o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie
- zwiększona rozciągliwość
- długość 1500 mm
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4.

Słuchawka natryskowa pasująca do węża natryskowego z poz. nr 3 - 118 szt.
Cechy:
- kształt: okrągły,
- kolor: chrom,
- liczba strumieni wody: 1,
- waga: 730 g,
- wysokość: 19,5 cm, szerokość: 6,5 cm, grubość: 5,5 cm

Przedstawiona przez Wykonawcę cena ofertowa jest ceną ryczałtową, powinna zawierać wszystkie
przewidywane elementy kompletnego wykonania zamówienia m.in. koszty transportu.
Termin realizacji zadania: do 29 czerwca 2018r.
Termin gwarancji jakości na okres 24 miesięcy ale nie krócej niż oferuje producent, liczonej od
daty podpisania protokołu odbioru bezusterkowego.
Ponadto oferowany osprzęt ma być fabrycznie nowy i spełniać wszelkie wymagania wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.
Oferty prosimy składać w formie pisemnej do dnia 07.06.2018r. do godziny 12:00 w siedzibie
uczelni w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 – budynek nr 1 (Rektorat) w pokoju 114 lub
przesłać mailem na adres: joanna.sztando@kpswjg.pl

