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Gmina Kałuszyn  
ul. Pocztowa 1 
05- 310 Kałuszyn  

 
 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe  
 

Przedstawiamy ofertę na artykuły do Gminnego Żłobka w Kałuszynie:  
 

 Lp. nazwa  

 

ilość 

Kwota całkowita 
netto 

Kwota całkowita 
brutto 

1. 

Niszczarka  
- Niszczy jednorazowo 12 kartek (70g) na paski 5,8 
mm, DIN 2 
Niszczy dokumenty ze zszywkami oraz karty kredytowe  
Szerokość szczeliny wejściowej 230 mm  
Elektroniczny start-stop, funkcja cofania  
Wyjmowany kosz o pojemności 15 litrów  
Bezpieczna - blokada Safety Lock zapobiega 
przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez 
dzieci lub zwierzęta  
Elektroniczny start/stop (fotokomórka) ułatwia 
użytkowanie i zmniejsza ryzyko zakleszczenia 
dokumentów 
Wyciągany kosz z dużym okienkiem pokazującym 
poziom zapełnienia  
Zwężona i zaokrąglona z tyłu obudowa ułatwia 
ustawienie pod biurkiem. 
- Gwarancja 24 miesiące   

1   

2. 

Głośnik niskotonowy  
Głośnik niskotonowy o długim skoku i regulowanym 
natężeniu tonów niskich, niewielka obudowa.  
Mocne wydajne przetworniki - zrównoważony, klarowny i 
dynamiczny dźwięk  
Łatwy dostęp do włącznika i regulatora głośności dzięki 
przewodowemu pilotowi. 

Specyfikacja techniczna: 
- Moc głośników:  
- 2,5 W RMS na kanał (2 kanały)  
- Subwoofer o mocy 4 W RMS 
- Pasmo przenoszenia: 40 Hz ~ 20 kHz  
- Gwarancja 24 miesiące   
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3. 

Odstraszacz kotów z wbudowanym systemem detekcji PIR.  
- EMITUJE ULTRADŹWIĘKI ODSTRASZAJĄCE 
KOTY 

- WBUDOWANY CZUJNIK RUCHU PIR 

- AKTYWACJA PO WYKRYCIU RUCHU 

- REALNY ZASIĘG OCHRONY - 123m2 

- Średnia żywotność zestawu baterii to 3-4 miesiące. 
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4. 

Bindownica 
Bindownica do oprawiania dokumentów w spiralę plastikową 
- obudowa wykonana z utwardzanego plastiku  (elementy 
mechaniczne bindownicy wykonane są z metalu) 
- pojemność bindowania: do 450 arkuszy 80 g/m2 
- jednorazowe dziurkowanie: do 11 arkuszy 80 g/m2 
- specjalna blokada ułatwiająca zakładanie 
przedziurkowanych dokumentów na spiralę plastikową 
- metalowa dźwignia do dziurkowania i oprawiania 
- pokrętło do regulacji marginesu dziurkowanych 
dokumentów 
- standardowe dziurkowanie (21 otworów) 
- regulacja głębokości bindowania (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 
mm) 
- składana rączka ułatwiająca przechowywanie urządzenia 
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5. 
 100 okładek(50 szt przezroczystych przodów oraz 50 szt czarnych 
tyłów do bindowania) 

GRZBIETY spirale DO BINDOWANIA  PLASTIKOWE- różne 
rozmiary 50szt. 

100 
okład

ek 
 
 
 

50 
grzbi
etów 

  

6. 

Wkładka do gotowania na parze 

 Wkładka do gotowania na parze/ śr. 24cm. 
• Stal nierdzewna 18/10, satynowana 
• Śr. (cm): 24 
• Wys. (cm): 11 
• Poj. (l): 5,3 
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7. 

GILOTYNA BIUROWA 
 • do 25 kartek 
• metalowy mechanizm i obudowa 
• stalowe ostrza  
• precyzyjny ogranicznik formatu z podglądem wyraźnie 
oznaczonego formatu: A4, US, A5, F3x8, A6, 3x8 
• wgłębienia w tylnej części podstawy zgodne z rozstawem 

1   



ringów w segregatorze umożliwiają szybkie dziurkowanie 
bez użycia listwy formatowej 
• wskaźnik środka strony 
• łatwy do otwierania pojemnik na ścinki 
• odległość między dziurkami 8 mm 
• średnica dziurek 5,5 mm 

8. 

Patelnia 24 cm 
Parametry: 

• Wysokość - H: 45 mm 
• Średnica: 240 mm 
• Pojemność - V: 2 l 
• Mycie w zmywarce: nie 
• Przystosowane do kuchni indukcyjnej: tak 
• Przystosowane do kuchni elektrycznej: tak 
• Przystosowane do kuchni gazowej: tak 
• Przystosowane do kuchni ceramicznej: tak 
• Materiał wykonania: aluminium 
• patelnia aluminiowa pokryta oryginalnym Teflonem  
• 3 warstwowe pokrycie teflonem 
• trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca 

przywieraniu, odporna na zarysowania 
• rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, 

zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną 
• dobrze i szybko rozprowadza ciepło po całej 

powierzchni 
• można smażyć z niewielką ilością tłuszczu 
• warstwa indukcyjna na spodzie patelni 
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      9. 

Robot planetarny typ Kenwood lub równoważny 
• Do wyrabiania ciasta na pyszne wypieki oraz 

ubijania piany 
• Obudowa wykonana z aluminium 
• Unoszona głowica z końcówkami lakierowana na 

biało 
• Dół obudowy w kolorze srebrnym 
• Płynna regulacja obrotów w zakresie od 35 do 180 

obr/min oraz praca pulsacyjna 
• System rotacji planetarnej identyczny jak w dużych 

przemysłowych mikserach 
• 3 końcówki: hak, mieszadło płaskie „K”, rózga 
• Przystawka szatkująca „Roto” z 5 bębnami 
• Maszynka do mięsa z 3 tarczami i końcówką do 

kiełbas 
• Misa ze stali nierdzewnej 4,6 l z uchwytem 
• Osłona misy z przezroczystego poliwęglanu z 

otworem umożliwiającym dodawanie składników w 
trakcie miksowania. 

Parametry: 

• wymiary: 223x361x(H)349 
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• moc: 500 W 
• napięcie: 230 V 

 

      
10. 

Trymer do cięcia papieru A4 
− wymienne ostrza szt 3 
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11. 

KLASYCZNY / DUŻY / OKRĄGŁY 
STALOWY TŁUCZEK DO ZIEMNIAKÓW 
Specyfikacja przedmiotu: 
Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 
Wygodny do wieszania wieszaczek 
Długość tłuczka ok.30,5cm; średnica główki 7,5cm 

2   

12. 

Trzepaczka do jaj 

Specyfikacja przedmiotu: 
Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 
Wygodny do wieszania wieszaczek 
Długość: 27 cm 
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13. 

PARASOL posiada:  
- stabilną, mocną i bezpieczną konstrukcję aluminiową 
opartą na 4 profilowanych ramionach, całkowicie 
odporną na rdzę,  
- czaszę wykonaną z materiału poliester 180 g, odporną 
na warunki atmosferyczne i łatwą do utrzymania w 

czystości sześcioramienną,  
- praktyczny otwór wentylacyjny umożliwiający 
cyrkulację powietrza,  
- konstrukcję aluminiową malowaną metodą proszkową 
w kolorze ciemnoszarym,  
- profile aluminiowe o średnicy aż 50 mm,  
- bardzo wygodny system składania i rozkładania za 
pomocą korbki (po złożeniu zajmuje mało miejsca), 
- płynną regulację wysokości i kąta nachylenia parasolu,  
- stabilną podstawę umożliwiającą przykręcenie do 
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podłoża lub obciążenie płytami betonowymi. 
 
Wymiary:  
- średnica czaszy 300 cm,  
- wysokość całkowita 290 cm,  
- waga 15 kg. 

14. 

Szczotka do WC 
Główne cechy produktu 

• szczotka do wc ze stojakiem 
• wewnątrz pojemnika jest plastikowy wkład 

• komplet wykonany z dobrej jakości materiałów 
w niskiej cenie 

• podstawa: wysokość 13,5 cm, średnica 10,5 cm, 
materiał - stal nierdzewna i tworzywo sztuczne 

• szczotka: długość całkowita 32 cm, długość 
części czyszczącej 9 cm, średnica 7,5 cm, 
materiał - tworzywo sztuczne (rączka i element 
czyszczący)  
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15. 

Pistolet do kleju na gorąco 
 SPECYFIKACJA: 
- napięcie sieciowe: 230 V 

- moc maksymalna 78 W 

- średnica używanego kleju 11-11,5 mm 
- temperatura robocza 200 st. C 

W ZESTAWIE: pistolet, metalowa podstawka, 2x 
wkład 60x11 mm 
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16. Klej na gorąco wkład 150x11 mm 40   

17. Rózga – 7 wrzecion dł. 200 mm 
stal nierdzewna 
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18. Rózga – 7 wrzecion dł. 250 mm 
stal nierdzewna 
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19. Rózga – 7 wrzecion dł. 300 mm 
stal nierdzewna 

1   

20. 

Termometr uniwersalny do mroźni i lodówek /-
50°C~+25°C 
 

• wykonany ze stali nierdzewnej 
• idealny do mroźni i lodówek 
• zakres temperatur od -50 ºC do +25 ºC 
• posiada specjalną zawieszkę oraz stopkę 
• czytelna tarcza 
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21. Ubijak do piany z kulką 20 drutów dł 270 mm 
stal nierdzewna 
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Razem netto …………………………… 

W tym  VAT  ………………………….. 

Kwota brutto ………………………….. 

 

Pozostałe informacje  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

termin ważności oferty: ………………..         
termin realizacji zadania: …………………… 
 
gwarancja …………………………………… 
              
 
 
 
 
…………………………………………..                   .…………………………………………… 
                                      
      (miejscowość i data)                               (pieczęć i podpis osoby reprezentującej Oferenta)                                                                                
 
 
 
 
 


