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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   

 

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU - w ramach projektu 

pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie 
raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” 

 
E: PRACOWNIA HOTELARSKO - TURYSTYCZNA 

 
CZĘŚĆ 11 - SPRZĘTY I URZĄDZENIA DO POKOJU HOTELOWEGO 
 

1. Telefon do pokoju hotelowego 

Dostawa obejmuje 1 fabrycznie nowy telefon do pokoju hotelowego z instalacją 

Opis telefonu do dostarczenia:  

 kolor czarny 

 nie wymaga zasilania,  

 książka telefoniczna,  

 tryb głośnomówiący,  

 menu w j. polskim 

  
Dostawa 

2. Mini lodówka w zabudowie meblowej 

 

Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej mini lodówki w zabudowie meblowej 

 
Opis mini lodówki w zabudowie do dostarczenia:  
 

 lodówka: możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek, 

 wymiary lodówki dobrane do wymiarów zabudowy meblowej, 

 Kolor zabudowy meblowej: dąb sonoma, 

 Max wymiary zabudowy meblowej: wys. 60 cm, gł. 50, szer. 55 cm. 
 
Dostawa 

 
3. Zestaw plansz naściennych do nauki zawodu 

 

Dostawa obejmuje 1 komplet fabrycznie nowego zestawu plansz naściennych do nauki zawodu 

 
Opis kompletu plansz do dostarczenia:  
 

 plakaty w czarnych, aluminiowych ramkach z płytą pleksi – 4 szt., 

 wymiary: ok. 100 cm x  70 cm (szer. x wys.) 

 tematyka plakatów - widoki na: Hotel Palm w Dubaju, Hotel Plaza w Nowym Yorku, Hotel Raffles w Singapurze, 
Hotel Taj Mahal w Bombaju, 

 Plakaty drukowane w wysokiej rozdzielczości na półbłyszczącym papierze. 
 



 

Strona 2 z 2 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

 
Dostawa 

  

4. Suszarka do włosów 

 

Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowej suszarki do włosów 

 

Opis suszarki do dostarczenia:  
 

 suszarka hotelowa, naścienna, 

 funkcje dodatkowe: przełącznik kontroli przepływu powietrza (min. 2 ustawienia); przełącznik regulacji 
temperatury powietrza (3 ustawienia). 

 
Dostawa 

 

5. Bezprzewodowy terminal płatniczy 

 

Dostawa obejmuje 1 sztukę fabrycznie nowego bezprzewodowego terminala płatniczego 

 

Opis terminala do dostarczenia:  

 

 obsługiwanie płatności: zbliżeniowe kartą, zbliżeniowe telefonem, chipem, przez włożenie karty do terminala, 

paskiem magnetycznym przez przesuniecie kart 

 sposób łączności terminala stacjonarnego z systemem rozliczeniowo-autoryzacyjnym: przy pomocy internetu 

 drukarka do drukowania potwierdzeń 

 terminal zintegrowany z kasą fiskalną POSNET Ergo 1.01 

 obecność PIN-pada 

Dostawa 

 

 


