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Opis przedmiotu zapytania ofertowego   

Lp. nazwa Opis  Liczba sztuk uwagi 

1 Roleta wewnętrzna 
do pomieszczeń 
kuchennych 

Roleta montowana w kasecie do listwy 
przyszybowej okna w sposób gwarantujący 
nienaruszanie   warunków gwarancji oraz 
nierozszczelnianie okna, prowadnice 
przyklejane przy użyciu bardzo wytrzymałej i 
wzmocnionej taśmy piankowej.  
Roleta wyposażona w koralikowy mechanizm 
samohamujący. Prowadnice boczne mają 
utrzymywać tkaninę rolety w odpowiednim 
ułożeniu, dzięki czemu tkanina rolety nie 
będzie odchodzić od szyby   podczas 
uchylania skrzydła okna.  
Materiał zastosowany do rolety ma posiadać 
atesty trudnopalności  i higieniczności 
zezwalające na montaż w pomieszczeniu 
kuchennym. 

 
 
 

3 

 
Kolor oraz rodzaj 
materiału do 
uzgodnienia podczas 
dokonywanych 
pomiarów 
 

2 Roleta wewnętrzna 
do pomieszczeń 
magazynowych 
 

Roleta montowana w kasecie do listwy 
przyszybowej okna w sposób gwarantujący 
nienaruszanie   warunków gwarancji oraz 
nierozszczelnianie okna, prowadnice 
przyklejane przy użyciu bardzo wytrzymałej i 
wzmocnionej taśmy piankowej.  
Roleta wyposażona w koralikowy 
mechanizm samohamujący. Prowadnice 
boczne mają utrzymywać tkaninę rolety w 
odpowiednim ułożeniu, dzięki czemu tkanina 
rolety nie będzie odchodzić od szyby   
podczas uchylania skrzydła okna. 

 
 
 

3 

 
Kolor oraz rodzaj 
materiału do 
uzgodnienia podczas 
dokonywanych 
pomiarów 

3 Roleta wewnętrzna 
zaciemniana do 
pomieszczenia 
magazynowego  
 

Roleta montowana w kasecie do listwy 
przyszybowej okna w sposób gwarantujący 
nienaruszanie   warunków gwarancji oraz 
nierozszczelnianie okna, prowadnice 
przyklejane przy użyciu bardzo wytrzymałej i 
wzmocnionej taśmy piankowej.  
Roleta wyposażona w koralikowy mechanizm 
samohamujący. Prowadnice boczne mają 
utrzymywać tkaninę rolety w odpowiednim 
ułożeniu, dzięki czemu tkanina rolety nie 
będzie odchodzić od szyby   podczas 
uchylania skrzydła okna. 

 
 

 
1 

 
Kolor oraz rodzaj 
materiału do 
uzgodnienia podczas 
dokonywanych 
pomiarów 



 

4 Roleta wewnętrzna 
do pokoju 
intendenta 

Roleta montowana w kasecie do listwy 
przyszybowej okna w sposób gwarantujący 
nienaruszanie   warunków gwarancji oraz 
nierozszczelnianie okna, prowadnice 
przyklejane przy użyciu bardzo wytrzymałej i 
wzmocnionej taśmy piankowej.  
Roleta wyposażona w koralikowy 
mechanizm samohamujący. Prowadnice 
boczne mają utrzymywać tkaninę rolety w 
odpowiednim ułożeniu, dzięki czemu tkanina 
rolety nie będzie odchodzić od szyby   
podczas uchylania skrzydła okna. 
 

 
 

1 

 
Kolor oraz rodzaj 
materiału do 
uzgodnienia podczas 
dokonywanych 
pomiarów 

5 Moskitiera 
zewnętrzna 

Moskitiera zewnętrzna montowana w 
sposób trwały i gwarantujący  nienaruszanie   
warunków gwarancji oraz nierozszczelnianie 
okna, zapewniająca dobre zabezpieczenie 
pomieszczeń kuchennych, magazynowych i 
biurowych przed owadami.  
Siatka wykonana z włókna szklanego 
oblanego PCV,  kwadratowe oczka siatki o 
niewielkim rozmiarze około 0.9 mm, siatka 
ma być  odporna na odkształcenia, zerwania 
czy mechaniczne uszkodzenia. Odporna na 
wysoką temperaturę, mocne mrozy czy 
ulewne deszcze. 

8 Kolor, rodzaj oraz 
sposób montowania 
do uzgodnienia 
podczas 
dokonywanych 
pomiarów 


