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Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

L.P. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu jednostka ilość 

1 nożyk florystyczny 16cm szt 3 

2 pistolet klejowy z 6 sztyftami szt 1 

3 wkłady klejowe 100g/opak opak 7 

4 kamyczki z rzeczki  3-5cm, 650g/tuba Kolor: Jasny brąz opak 2 

5 naturalne kamienie  1-3cm, opakowanie 1kg, kolor: Biały opak 2 

6 keramzyt 10-20mm, 5 litrów opak 2 

7 osłonka  półkolista, średnica 23cm, wys10cm, 
wykonana z tworzywa, połyskująca faktura, 
odporna na warunki atmosferyczne, kolor 
BIAŁY 

szt 4 

8 osłonka  półkolista, średnica 23cm, wys10cm, 
wykonana z tworzywa, połyskująca faktura, 
odporna na warunki atmosferyczne, kolor 
KREMOWY 

szt 4 

9 osłonka  półkolista, średnica 23cm, wys10cm, 
wykonana z tworzywa, połyskująca faktura, 
odporna na warunki atmosferyczne, kolor 
ANTRACYT 

szt 4 

10 podłoże do sukulentów  2l  opak 6 

11 utwardzacz do tkanin Powertex lub równoważny, w kolorze kości 
słoniowej, odporny na warunki 
atmosferyczne, 1 kg w opakowaniu 

szt 1 

12 bejca do barwienia i odnawiania drewna, 1 L szt 1 

13 serce wiklinowe osłonka, 21cm 
szt 7 

14 osłonka  rattanowa bielona, 15cm szt 2 

15 osłonka  rattanowa bielona, 24cm szt 2 

16 bratki żywe, w doniczkach, mix kolorów szt 30 

17 stokrotki żywe, w doniczkach szt 30 

18 prymule żywe, w doniczkach, mix kolorów szt 30 

19 calanche żywe, w doniczkach, mix kolorów szt 25 

20 skrzyp arktyczny roślina wodna szt 5 

21 tatarak roślina wodna szt 5 

22 sit rozpierzchły roślina wodna szt 5 

23 mięta wodna  roślina wodna szt 4 

24 kosaciec żółty  roślina wodna szt 4 
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25 turzyca palmowa roślina wodna szt 4 

26 czermień błotna  roślina wodna szt 4 

27 babka drobnokwiatowa  roślina wodna szt 3 

28 niezapominajka błotna roślina wodna szt 3 

29 babka wodna  roślina wodna szt 3 

30 aloes rauhii Aloes  rośliny skalne szt 3 

31 aloe peglerae rośliny skalne szt 2 

32 aloe 'Pink Blush' Aloes 
'Pink Blush' 

rośliny skalne 
szt 2 

33 agave filifera Agawa 
nitkowa 

rośliny skalne 
szt 3 

34 aeonium arboreum 
'Schwarzkopf' Eonium 
drzewiaste  

rośliny skalne 

szt 3 

35 aeonium 'Kiwi'  rośliny skalne szt 2 

36 adromischus tryginus  rośliny skalne szt 3 

37 crassula 'Moonglow  rośliny skalne szt 2 

38 crassula capitella 
'Campfire' Grubosz   

rośliny skalne 
szt 3 

39 crassula marnieriana 
'Hottentot' Grubosz 
'Hottentot'  

rośliny skalne 

szt 2 

40 crassula ovata 'Sunset'  rośliny skalne szt 3 

41 echeveria 'Black Prince' 
Eszeweria  

rośliny skalne 
szt 3 

42 echeveria 'Perle von 
Nurnberg' Eszeweria  

rośliny skalne 
szt 3 

43 echeveria pulvinata 
'Frosty Cristata' 
Eszeweria  

rośliny skalne 

szt 3 

44 echeveria purpusorum  rośliny skalne szt 3 

45 sedum Buritto 
Rozchodnik  

rośliny skalne 
szt 3 

46 susz roślinny  gałązki wybielane 70cm, 7szt/pacz. opak 1 

47 susz roślinny  Repens stone washed 3szt/pacz  opak 1 

48 susz roślinny wybielany  Compacta rosette - 15-30cm opak 2 

49 wstążka jutowa  5 cm/ 5 m naturalna szt 2 

50 suszone kwiaty  białe 2-6 cm ok 60 / op opak 1 

51 susana super cut  suche, dł. ok. 20 cm, średnica kwiatu ok. 12 
cm  

opak 4 

52 liście ozdobne suche, 10 cm 20 szt./op złote  opak 1 
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53 palma liść  suche, 30-40 cm 6 szt/ op brązowa  opak 1 

54 papaya  suche, wybielana płaty 10/ 28 cm 6 szt/op  opak 1 

55 kwiaty sola mix  suche, wiosenny 48 /op  opak 2 

56 potpourri Owoce Bora 30g./op. - pomarańczowe ok 
0,5 l 

opak 1 

57 potpourri Owoce Bora 30g./op. - naturalne ok 0,5  opak 1 

58 suszone wybielone 
wiórki  

30g./opak - ok 0,5 l  
opak 2 

59 bell cup wybielany  śr 4-8cm, 10 szt/opak opak 1 

60 cane conewybielane  dł 22-30, 25szt/opak opak 1 

61 lotos extra large średniaca 8-12cm, 10szt/opak opak 1 

62 lotos extra large średniaca 9cm, 10szt/opak opak 1 

63 mintola ball  średnica 10cm, 6szt/opak opak 1 

64 palm male  baranie rogi, 12cm, 10szt/opak opak 1 

65 szyszka bielona rośliny suszone, szer 4-8cm, wys 4-9cm, 
5szt /opak 

opak 2 

66 mech reniferowy 300g/opak, dwa różne odcienie zieleni opak 2 

67 wełna drzewna 100g/opak, 2 opak białej, 1 opak zielonej, 1 
opak żółtej 

opak 4 

68 rattan naturalny ze 
skórką 

płaskie proste paski, dług ok. 100cm, ok25 
szt/opak  opak 1 

69 rattan naturalny płaski biały, ok400g/opak opak 1 

70 wianek wiklinowy 
bielony 

biały, średnica ok. 30cm 
szt 2 

71 kosz wiklinowy bielony dł 27, szer 16, wys z rączką 20cm szt 2 

72 osłonka rattanowa 
bielona 

dł24cm 
szt 2 

73 osłonka wiklinowa 
bielona 

Dł 27cm, szer.14 cm, Szerokość 
zewnętrzna: 21 cm, wys10cma szt 2 

74 pióra dł3-9cm, 15g/opak, 1zielone, 1czerwone, 
1żółte 

opak 3 

75 bombki plastikowe złote śr ok2,5cm, 3szt/opak opak 3 

76 drut nawijany 
ciemnożarzony 

cm, 100g 
szt 2 

77 pianka florystyczna kostka 23x11x7, do kompozycji suchych szt 10 

78 pianka florystyczna kostka 23x11x7, do kompozycji żywych i 
ciętych  

szt 5 

79 mikrofon florystyczny dł 17,5cm, 5szt/opak opak 1 

80 Cane wybielane  dł 22-30, 25szt/opak opak 1 

81 kalla piankowa kwiat sztuczny, 1 kolor, dł ok. 66cm, 
12szt/opak 

opak 1 

82 kalla piankowa kwiat sztuczny, mix kolorów, dł ok. 66cm, opak 1 
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12szt/opak 

83 eustoma kwiat sztuczny, 4 na gałązce, 60cm, 
12szt/opak, mix kolorów 

opak 1 

84 hibiskus satynowy kwiat sztuczny, dł 60cm, 12szt/opak, mix 
kolorów 

opak 1 

85 amarylis satynowy kwiat sztuczny, dł ok. 70cm, 4 szt/opak, mix 
kolorów 

opak 1 

86 ostróżka kwiat sztuczny, dł ok. 90cm, 10szt/opak, 
mix kolorów 

opak 2 

87 peonie kwiat sztuczny, dł ok. 80cm, 4szt/opak, mix 
kolorów 

opak 2 

88 pisencja welwetowa kwiat sztuczny, głowka 23cm, 24szt/opak opak 1 

89 róża w pąku kwiat sztuczny, dł 62, mix kolorów, 
48szt/opak 

opak 1 

90 stokrotka/chaber/mak kwiat sztuczny, mix, 36szt/opak opak 1 

91 słonecznik satynowy kwiat sztuczny, dł100cm, 8szt/opak opak 1 

92 trawa dekoracyjna kwiat sztuczny, zielona, 12szt/opak opak 1 

 

 

 

 


