
 

Załącznik nr 2 

Opis przedmiotu zamówienia bielizna pościelowa i ręczniki dla dzieci 

Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Ilość  Jedn. 

miary 

Nr pomieszczenia 

Parter 

Rozdzielnia posiłków 1.10 

1 Śliniaki dla dzieci 100 Szt. Śliniak 100% bawełny, od spodu pokryty ceratką PCV, wykończony kolorową lamówką, zawiązywany na troczki. 

Szerokość: 19 cm, obwód wokół szyi: in./max.: 32/34 cm, długość od szyi: 19 cm. Kolor: różne kolory,  

z motywami dziecięcymi. Materiał bezpieczny dla dzieci. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

Łazienka dzieci 1.14 

2 Ręczniki duże 6 Szt.. Ręcznik bawełniany o wymiarach 50 x 90 cm gramaturze: 600 g/m2. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

3 Ręczniki dziecięce 74 Szt. Ręcznik dziecięcy o wymiarach: 50 x 30, 100 % bawełna,  o gramaturze 500g/m2, miękkie, chłonne wodę. 

Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Pomieszczenie na leżaki 1.16 

4 Materace kokosowe na leżaki 37 Szt. Materac kokosowy na leżak wsad wykonany z pianki poliuretanowej połączonej z włóknem kokosowym oraz 

antyalergiczną włóknina poliestrową, obszycie z tkaniny materacowej: około - 60% poliester+40% bawełna, 

dostosowany do leżaków o wymiarach 134x60x15 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

5 Kołderka plus poduszka 37 Kpl. Zestaw kołderka i poduszka o wysokiej jakości, lekki, puszysty antyalergiczny, obszycie bawełniane. 

Rozmiary:  Kołderka 80/120 + poduszka 35/50; Tkanina: bawełna Wypełnienie: 100% puszyste włókno 

poliestrowe rurkowe spiralne, gramatura: 200 g/m2. Produkty powinny być wysokiej jakości, wytrzymałości. 

Możliwość prania w pralce w temperaturze minimum 60°C. 

6 Pościel z bawełny (poszwa i 

poszewka) 

74 Kpl. Poszewka na poduszkę -1 szt. + poszwa na kołderkę – 1 szt.), z tkaniny bawełnianej 100%, drukowanej we wzory 

dziecięce i kolory. Wymiary dostosowane do kołderki i poduszki z pozycji nr 5. 

7 Podkład medyczny 37 Szt. Podkład gumowo - frotowy, wielokrotnego użytku. Wierzch wykonany z materiału o składzie: bawełna 82%, 

poliester 18%. Spód podgumowany. Na czterech rogach gumki do zakładania. Wymiary ok. 55 x 140 cm. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary dostosowane do materaca z pozycji nr 4. 



8 Prześcieradło frotte 74 Szt. Prześcieradło na leżak frotte, dostosowane do leżaków o wymiarach 134x60x15 cm w obrzeża wszyta gumka 

ściągająca. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Łazienka dzieci 1.17 

9 Ręczniki duże 6 Szt.. Ręcznik bawełniany o wymiarach 50x 90 cm gramaturze: 600 g/m2. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

10 Ręczniki dziecięce 74 Szt. Ręcznik dziecięcy o wymiarach: 50x30, 100 % bawełna, o gramaturze 500g/m2, miękkie, chłonne wodę. 

Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Pomieszczenie na leżaki 1.21 

11 Materace kokosowe na leżaki 37 Szt. Materac kokosowy na leżak wsad wykonany z pianki poliuretanowej połączonej z włóknem kokosowym oraz 

antyalergiczną włóknina poliestrową, obszycie z tkaniny materacowej: około - 60% poliester+40% bawełna, 

dostosowany do leżaków o wymiarach 134x60x15 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

12 Kołderka plus poduszka 37 Kpl. Zestaw kołderka i poduszka o wysokiej jakości, lekki, puszysty antyalergiczny, obszycie bawełniane. 

Rozmiary:  Kołderka 80/120 + poduszka 35/50; Tkanina: bawełna Wypełnienie: 100% puszyste włókno 

poliestrowe rurkowe spiralne, gramatura: 200 g/m2. Produkty powinny być wysokiej jakości, wytrzymałości. 

Możliwość prania w pralce w temperaturze minimum 60°C. 

13 Pościel z bawełny (poszwa i 

poszewka) 

74 Kpl. Poszewka na poduszkę -1 szt. + poszwa na kołderkę – 1 szt.), z tkaniny bawełnianej 100%, drukowanej we wzory 

dziecięce i kolory. Wymiary dostosowane do kołderki i poduszki z pozycji nr 12. 

14 Podkład medyczny 37 Szt. Podkład gumowo - frotowy, wielokrotnego użytku. Wierzch wykonany z materiału o składzie: bawełna 82%, 

poliester 18%. Spód podgumowany. Na czterech rogach gumki do zakładania. Wymiary ok. 55 x 140 cm. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary dostosowane do materaca z pozycji nr 11. 

15 Prześcieradło frotte 74 Szt. Prześcieradło na leżak frotte, dostosowane do leżaków o wymiarach 134x60x15 cm w obrzeża wszyta gumka 

ściągająca. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Łazienka dzieci 1.25 

16 Ręczniki duże 6 Szt.. Ręcznik bawełniany o wymiarach 50x 90 cm gramaturze: 600 g/m2. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

17 Ręczniki dziecięce 74 Szt. Ręcznik dziecięcy o wymiarach: 50x30, 100 % bawełna, o gramaturze 500g/m2, miękkie, chłonne wodę. 

Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Pomieszczenie na leżaki 1.27 

18 Materace kokosowe na leżaki 37 Szt. Materac kokosowy na leżak wsad wykonany z pianki poliuretanowej połączonej z włóknem kokosowym oraz 

antyalergiczną włóknina poliestrową, obszycie z tkaniny materacowej: około - 60% poliester+40% bawełna, 

dostosowany do leżaków o wymiarach 134x60x15 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 



19 Kołderka plus poduszka 37 Kpl. Zestaw kołderka i poduszka o wysokiej jakości, lekki, puszysty antyalergiczny, obszycie bawełniane. 

Rozmiary:  Kołderka 80/120 + poduszka 35/50; Tkanina: bawełna Wypełnienie: 100% puszyste włókno 

poliestrowe rurkowe spiralne, gramatura: 200 g/m2. Produkty powinny być wysokiej jakości, wytrzymałości. 

Możliwość prania w pralce w temperaturze minimum 60°C. 

20 Pościel z bawełny (poszwa i 

poszewka) 

74 Kpl. Poszewka na poduszkę -1 szt. + poszwa na kołderkę – 1 szt.), z tkaniny bawełnianej 100%, drukowanej we wzory 

dziecięce i kolory. Wymiary dostosowane do kołderki i poduszki z pozycji nr 19. 

21 Podkład medyczny 37 Szt. Podkład gumowo - frotowy, wielokrotnego użytku. Wierzch wykonany z materiału o składzie: bawełna 82%, 

poliester 18%. Spód podgumowany. Na czterech rogach gumki do zakładania. Wymiary ok. 55 x 140 cm. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary dostosowane do materaca z pozycji nr 18. 

22 Prześcieradło frotte 74 Szt. Prześcieradło na leżak frotte, dostosowane do leżaków o wymiarach 134x60x15 cm w obrzeża wszyta gumka 

ściągająca. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Piętro 

Rozdzielnia posiłków 2.10 

23 Śliniaki dla dzieci 100 Szt. Śliniak 100% bawełny, od spodu pokryty ceratką PCV, wykończony kolorową lamówką, zawiązywany na troczki. 

Szerokość: 19 cm, obwód wokół szyi: in./max.: 32/34 cm, długość od szyi: 19 cm. Kolor: różne kolory,  

z motywami dziecięcymi. Materiał bezpieczny dla dzieci. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

Łazienka dzieci 2.13 

24 Ręczniki dziecięce 74 Szt. Ręcznik dziecięcy o wymiarach: 50x30, 100 % bawełna,  o gramaturze 500g/m2, miękkie, chłonne wodę. 

Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z Zamawiającym. 

25 Ręczniki duże 12 Szt. Ręcznik bawełniany o wymiarach 50x 90 cm gramaturze: 600 g/m2. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

Pomieszczenie na leżaki 2.15 

26 Materace kokosowe do łóżeczek 10 Szt. Materac kokosowy do łóżeczek wsad wykonany z pianki poliuretanowej połączonej z włóknem kokosowym oraz 

antyalergiczną włóknina poliestrową, obszycie z tkaniny materacowej: około - 60% poliester+40% bawełna,  

o wymiarach 120x60 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

27 Materace kokosowe na leżaki 27 Szt. Materac kokosowy na leżak wsad wykonany z pianki poliuretanowej połączonej z włóknem kokosowym oraz 

antyalergiczną włóknina poliestrową, obszycie z tkaniny materacowej: około - 60% poliester+40% bawełna, 

dostosowany do leżaków o wymiarach 134x60x15 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

28 Poduszka klin do łóżeczek 10 Szt. Poduszka klin do łóżeczka o wymiarach: 60x36cm. Wypełnienie poduszki z pianki poliuretanowej. 



29 Kołderka plus poduszka 37 Kpl. Zestaw kołderka i poduszka o wysokiej jakości, lekki, puszysty antyalergiczny, obszycie bawełniane. 

Rozmiary:  Kołderka 80/120 + poduszka 35/50; Tkanina: bawełna Wypełnienie: 100% puszyste włókno 

poliestrowe rurkowe spiralne, gramatura: 200 g/m2. Produkty powinny być wysokiej jakości, wytrzymałości. 

Możliwość prania w pralce w temperaturze minimum 60°C. 

30 Podkład medyczny 27 Szt. Podkład gumowo - frotowy, wielokrotnego użytku. Wierzch wykonany z materiału o składzie: bawełna 82%, 

poliester 18%. Spód podgumowany. Na czterech rogach gumki do zakładania. Wymiary ok. 55 x 140 cm. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary dostosowane do materaca z pozycji nr 27. 

31 Prześcieradła na leżaki 54 Szt. Prześcieradło na leżak frotte, dostosowane do leżaków o wymiarach 134x60x15 cm w obrzeża wszyta gumka 

ściągająca. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z Zamawiającym. 

32 Prześcieradła do łóżeczek 20 Szt. Prześcieradło frotte o składzie około 82% bawełny i około 18% poliestru, gramaturze około 175 g/m2,  

o wymiarach około: 120x55 cm, w obrzeża wszyta gumka ściągająca. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

33 Podkład medyczny 20 Szt. Podkład gumowo - frotowy, wielokrotnego użytku. Wierzch wykonany z materiału o składzie: bawełna 82%, 

poliester 18%. Spód podgumowany. Na czterech rogach gumki do zakładania. Wymiary dostosowane do materaca 

z pozycji nr 26. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

34 Pościel z bawełny (poszewka 

plus poszwa) 

74 Kpl. Poszewka na poduszkę -1 szt. + poszwa na kołderkę – 1 szt.), z tkaniny bawełnianej 100%, drukowanej we wzory 

dziecięce i kolory. Wymiary dostosowane do kołderki i poduszki z pozycji nr 29. 

35 Pieluszki dla dzieci. 37 Szt. Pieluchy bawełniane kolorowe z nadrukiem, wykonane z 100 % bawełny I gatunku. Wymiary: 70x80 cm 

gramatura: 175 g/m2. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

36 Poszewka na klin 20 Szt. Poszewka na klin z zamkiem, wykonana z bawełny, w jasnych kolorach z motywem dziecięcym o wymiarach: 

60x36 cm. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Pomieszczenie na leżaki 2.16 

37 Materace kokosowe na leżaki 37 Szt. Materac kokosowy na leżak wsad wykonany z pianki poliuretanowej połączonej z włóknem kokosowym oraz 

antyalergiczną włóknina poliestrową, obszycie z tkaniny materacowej: około - 60% poliester+40% bawełna, 

dostosowany do leżaków o wymiarach 134x60x15 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

38 Kołderka plus poduszka 37 Kpl. Zestaw kołderka i poduszka o wysokiej jakości, lekki, puszysty antyalergiczny, obszycie bawełniane. 

Rozmiary:  Kołderka 80/120 + poduszka 35/50; Tkanina: bawełna Wypełnienie: 100% puszyste włókno 

poliestrowe rurkowe spiralne, gramatura: 200 g/m2. Produkty powinny być wysokiej jakości, wytrzymałości. 

Możliwość prania w pralce w temperaturze minimum 60°C. 

39 Podkład medyczny 37 Szt. Podkład gumowo - frotowy, wielokrotnego użytku. Wierzch wykonany z materiału o składzie: bawełna 82%, 

poliester 18%. Spód podgumowany. Na czterech rogach gumki do zakładania. Wymiary ok. 55 x 140 cm. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary dostosowane do materaca z pozycji nr 37. 



40 Prześcieradło frotte 74 Szt. Prześcieradło na leżak frotte, dostosowane do leżaków o wymiarach 134x60x15 cm w obrzeża wszyta gumka 

ściągająca. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z Zamawiającym. 

41 Pościel z bawełny (poszewka 

plus poszwa) 

74 Kpl. Poszewka na poduszkę -1 szt. + poszwa na kołderkę – 1 szt.), z tkaniny bawełnianej 100%, drukowanej we wzory 

dziecięce i kolory. Wymiary dostosowane do kołderki i poduszki z pozycji nr 38. 

42 Pieluszki dla dzieci 37 Szt. Pieluchy bawełniane kolorowe z nadrukiem, wykonane z 100 % bawełny I gatunku. Wymiary: 70x80 cm 

gramatura: 175 g/m2. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Łazienka dzieci 2.17 

43 Ręcznik duży 6 Szt. Ręcznik bawełniany o wymiarach 50x 90 cm gramaturze: 600 g/m2. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

44 Ręcznik dziecięcy 74 Szt. Ręcznik dziecięcy o wymiarach: 50x30, 100 % bawełna, o gramaturze 500g/m2, miękkie, chłonne wodę. 

Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Łazienka dzieci 2.24 

45 Ręcznik duży 6 Szt. Ręcznik bawełniany o wymiarach 50x 90 cm gramaturze: 600 g/m2. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

46 Ręcznik dziecięcy 74 Szt. Ręcznik dziecięcy o wymiarach: 50x30, 100 % bawełna, o gramaturze 500g/m2, miękkie, chłonne wodę. 

Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Pomieszczenie na leżaki 2.25 

47 Materacyki kokosowe na leżaki 27 Szt. Materac kokosowy na leżak wsad wykonany z pianki poliuretanowej połączonej z włóknem kokosowym oraz 

antyalergiczną włóknina poliestrową, obszycie z tkaniny materacowej: około - 60% poliester+40% bawełna, 

dostosowany do leżaków o wymiarach 134x60x15 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

48 Kołderki plus poduszka 27 Kpl. Zestaw kołderka i poduszka o wysokiej jakości, lekki, puszysty antyalergiczny, obszycie bawełniane. 

Rozmiary:  Kołderka 80/120 + poduszka 35/50; Tkanina: bawełna Wypełnienie: 100% puszyste włókno 

poliestrowe rurkowe spiralne, gramatura: 200 g/m2. Produkty powinny być wysokiej jakości, wytrzymałości. 

Możliwość prania w pralce w temperaturze minimum 60°C. 

49 Podkład medyczny 27 Szt. Podkład gumowo - frotowy, wielokrotnego użytku. Wierzch wykonany z materiału o składzie: bawełna 82%, 

poliester 18%. Spód podgumowany. Na czterech rogach gumki do zakładania. Wymiary ok. 55 x 140 cm. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary dostosowane do materaca z pozycji nr 47. 

50 Prześcieradło frotte 54 Szt. Prześcieradło na leżak frotte, dostosowane do leżaków o wymiarach 134x60x15 cm w obrzeża wszyta gumka 

ściągająca. Kolorystyka pastelowa do uzgodnienia z Zamawiającym. 

51 Pościel z bawełny (poduszka 

plus poszwa) 

54 Kpl. Poszewka na poduszkę -1 szt. + poszwa na kołderkę – 1 szt.), z tkaniny bawełnianej 100%, drukowanej we wzory 

dziecięce i kolory. Wymiary dostosowane do kołderki i poduszki z pozycji nr 48. 



52 Nocniki 150 Szt. Nocnik uniwersalny: chłopak/dziewczynka. Nocniki dla przedziału wiekowego od 9 m-ca życia do 3 – go roku 

życia, stabilny o wygodnych siedziskach, wymiary około 27x29x23 cm, wykonane z bezpiecznych tworzyw, 

posiadające certyfikat CE. Kolorystyka i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

UWAGA: Zamawiający wskazując parametry w jednostkach miary zawsze dopuszcza odchylenia +/- 5 cm. 
 

Na etapie realizacji zamówienia należy umożliwić dokonanie wyboru różnych typów (wzorów) i kolorystyki asortymentu tożsamych ze wskazanymi parametrami oraz weryfikacje 

dostarczanego asortymentu. 

 


