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FORMULARZ CENOWY 

Część I 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena jednostkowa 

netto 
Wartość netto 

Podatek VAT 
Wartość brutto 

Nazwa, producent i nr 
katalogowy oferowanego 

produktu 
Stawka Wartość 

1  
Ławka BINGO – 5 osobowa do poczekalni - wersja z pięcioma siedziskami. 

 Siedzisko i oparcie ze sklejki, kolor: „PALISANDER”. 

 Podłokietniki z drewnianymi nakładkami. 

 Siedzisko o wymiarach: szerokość 445 mm, głębokość 455 mm. 

 Stabilna, malowana proszkowo metalowa rama, kolor: Czarny. 

 Konstrukcja ramy zapobiega uszkodzeniu ściany w przypadku 
ustawienia ławki przy ścianie. 

 Długość zestawu: 2960 mm, głębokość zestawu: 620 mm. 

 Gwarancja: 24 miesiące; 
 

Wymiary: 
       Zdjęcie poglądowe: 

 
 

Szt.  4       

2 Krzesło drewniane tapicerowane. 
Wymiary:  
- Wysokość całkowita: 93 cm; 
- Szerokość siedziska: 46 cm; (Przód); 
- Szerokość siedziska: 38 cm; (Tył); 
- Głębokość siedziska: 41,5 cm; 
- Wysokość siedziska: 45 cm; 
- Kolor mebla: Dąb mleczny R4120; 
- Kolor tapicerki: Brązowy – 17A, tkaniny „DREWMIX”. 
- Gwarancja: 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 

Szt. 10       



UKW/DZP-281-D-135 /2019                                                                                                                                                                                                                           Załącznik nr 2 
 

2 

3 Fotel biurowy obrotowy, tapicerowany, np. ”MEFISTO”. 
- Kolor: Czarny;  
- Mechanizm: TILT umożliwiający bujanie się w fotelu oraz jego blokadę w 
pozycji         do pracy;  
- Tkanina oddychająca Micro;  
- Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego;  
- Lekki profil w części lędźwiowej kręgosłupa, profilowane siedzisko; 
- Regulowana siła wychylenia; 
- Atest Bezpieczeństwa i Wytrzymałości; 
- Nylonowa podstawa jezdna;  
- Kółka miękkie nierysujące powierzchni twardych; 
- Gwarancja: 24 miesiące.  
Wymiary: 
Zdjęcie poglądowe: 
 

 
 

Szt. 3       

4 Zabudowa umywalki.  
Szafa bez zabudowy tyłu o wymiarach: 
- Wysokość: 210 cm; 
- Szerokość: 102 cm; 
- Głębokość:   55 cm + drzwi; 
- Kolor mebla: Dąb mleczny R4120; 
  

Szt. 1       

5 Regał z przegrodami na dokumenty formatu A4. 
Wymiary: 
- Wysokość: 200 cm; 
- Szerokość: 100 cm; 
- Głębokość:   35 cm; 
- Kolor mebla: Dąb mleczny R4120; 
 

Szt. 1       

6 Półki do regału. 
Wymiary: 
- Długość: 73,5 cm; 
- Szerokość: 40 cm; 
- Kolor mebla: Dąb mleczny R4120;  
 

Szt. 3       
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów 
równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, 
specyfikacja techniczna) 
 

 

…………………………………………………., dnia …………………………….                                                                                                                    …………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                                     (podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

  

7 Półki do regału. 
Wymiary: 
- Długość: 66,4 cm; 
- Szerokość: 52 cm; 
- Kolor mebla: Dąb mleczny R4120;  
 

Szt. 4       

8 Półki do szafy z lodówką.  
Wymiary:  
1/ Długość: 96,5 cm ;   
    Szerokość:53 cm; 
 
2/ Długość: 61,4 cm; 
    Szerokość: 53 cm; 
- Kolor mebla: Dąb mleczny R4120;  
 

Szt. 2       

9 Stolik na nogach metalowych fi 55. 
- Grubość blatu: 25 mm; 
- Kolor mebla: Dąb mleczny R4120;  
 

Szt. 1       

10 Półki do szafy. 
Wymiary: 
- Długość: 49,4 cm; 
- Szerokość: 36 cm; 
- Kolor mebla: Dąb Sedan;  
 

Szt. 8       

11 Półki do szafy. 
Wymiary: 
- Długość: 76 cm; 
- Szerokość: 36 cm; 
- Kolor mebla: Dąb Sedan;  
 

Szt. 5       

Razem  Razem  
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Część II 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent i nr 
katalogowy 
oferowanego produktu 

Stawka Wartość 

1 Witryna ze szklanymi drzwiami. 
Wymiary i opis: 

- wysokość witryny: 202 cm - 236 cm; 
- szerokość witryny: 120 cm - 160 cm; 
- głębokość 30 cm - 36 cm; 
- regulowana wysokość półek, przestrzeń pomiędzy półkami: 33 - 40 cm; 
- ilość półek w witrynie: 5-6 szt. 
- drzwi przeszklone, szkło: panel szklany, szkło hartowane; 
- panel szklany drzwi może być zamocowany w wąskiej ramie, o 
szerokości do 2 cm, wykonanej z drewna , płyty; 
- sposób mocowania panelu szklanego do ramy: wzmocniony, w szynie, 
lub za pomocą mocowań; 
- półki szklane, ew. z płyty meblowej ww kolorystyki; udźwig min. 30 kg. 
- wzmocnienie mocowania półek na ich szerokości (rys. podglądowy, 
czerwona kreska); 
- regulowane zawiasy pozwalające regulować drzwi zarówno w poziomie, 
jak i w pionie; 
- szerokość skrzydła drzwi od 40-50 cm (skrzydło drzwi ma wymagać 
niewiele miejsca przy pełnym rozchyleniu, kąt 90st.); 
- drzwi zamykane na zamek typu LOB, wytrzymały klucz do zamka; 
- konsultacja projektu przed realizacją; 
- materiał z którego może być wykonana witryna: płyta meblowa MDF o 
grubości od 18mm do 20 mm; 
- kolor okleiny płyty meblowej: czarny, czarnybrąz (czarnobrązowy), 
venge; 
- uchwyt mocujący witrynę do ściany; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

Szt.  3       
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów 
równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, 
specyfikacja techniczna) 
 

 
 

…………………………………………………., dnia …………………………….                                                                                                                    …………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                                     (podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

 

Razem  Razem  
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Część III 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 
Nazwa, producent i nr 

katalogowy 
oferowanego produktu 

Stawka Wartość 

1  
Szafka kuchenna pod zlew, kolor: biały, np. „METOD”. 
Konstrukcja obudowy; grubość 18 mm 
Szerokość: 60.0 cm 
Głębokość: 61.6 cm 
Wysokość:  88.0 cm 
Obudowa, głębokość: 60.0 cm 
Obudowa, wysokość: 80.0 cm 
 
Drzwi: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa, Lakier poliestrowy 
Rama: Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa 
Tył: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa 
Szyna przednia: stal, galwanizowane 
Zawiasy: stal, powłoka niklowa 
Zdjęcie poglądowe: 
 
 

 
Noga: 8 cm regulowana 4 szt. 
tworzywo poliamidowe, plastik polistyrenowy, Tworzywo polipropylenowe, 
Tworzywo polipropylenowe 
Zdjęcie poglądowe: 

 
Uchwyt: Stal nierdz, 213 mm; 
Zdjęcie poglądowe: 

Szt. 1       
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów 
równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, 
specyfikacja techniczna) 
 

  
…………………………………………………., dnia …………………………….                                                                                                                    …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                                                                     (podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

 
Cokół: 
Szerokość: 220.0 cm 
Wysokość: 8.0 cm 
Grubość: 1.0 cm 
Tworzywo polipropylenowe wzmocnione, guma syntetyczna, folia, 
Bezbarwny lakier alkidowy/żywicowy 
Zdjęcie poglądowe: 

 
Listwa wykończeniowa ścienna, kolor: szary. 
Zdjęcie poglądowe: 
 

 
 

Razem  Razem  
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Część IV 
zad. 1 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 
Nazwa, producent i nr 

katalogowy 
oferowanego produktu 

Stawka Wartość 

1  
Krzesło biurowe obrotowe, np. „MARKUS”.  
- Kolor: Ciemnoszary; 
- Funkcja regulacji nachylenia z blokadą; 
- Bezpieczne kółka są wyposażone we wrażliwy na nacisk mechanizm 
hamulca; 
- Regulowana wysokość siedziska; 
- Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego; 
- Siatkowy materiał oparcia umożliwia przepływ powietrza; 
Wymiary: 
- Szerokość: 62 cm; 
- Głębokość: 60 cm; 
- Minimalna wysokość: 129 cm; 
- Maksymalna wysokość: 140 cm; 
- Szerokość siedziska: 53 cm; 
- Głębokość siedziska: 47 cm; 
- Minimalna wysokość siedziska: 48 cm; 
- Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm; 
- Gwarancja: 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 
 

 

szt. 2       

Razem  Razem  
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zad. 2 

 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent i nr 
katalogowy oferowanego 
produktu 

Stawka Wartość 

1 Krzesło biurowe obrotowe, np. „MARKUS”.  
- Kolor: Ciemnoszary; 
- Funkcja regulacji nachylenia z blokadą; 
- Bezpieczne kółka są wyposażone we wrażliwy na nacisk mechanizm 
hamulca; 
- Regulowana wysokość siedziska; 
- Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego; 
- Siatkowy materiał oparcia umożliwia przepływ powietrza; 
Wymiary: 
- Szerokość: 62 cm; 
- Głębokość: 60 cm; 
- Minimalna wysokość: 129 cm; 
- Maksymalna wysokość: 140 cm; 
- Szerokość siedziska: 53 cm; 
- Głębokość siedziska: 47 cm; 
- Minimalna wysokość siedziska: 48 cm; 
- Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm; 
- Gwarancja: 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 
 

 
 

Szt.  1      

 

Razem  Razem  
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zad.3 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent i nr 
katalogowy 
oferowanego produktu 

Stawka Wartość 

1 

 
Krzesło obrotowe, np. „PRESTIGE profil R”. 
Parametry techniczne: 
Krzesło biurowe z mechanizmem CPT. 
Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. 
Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. 
Regulowana głębokość siedziska za pomocą śruby. 
Regulowana wysokość krzesła. 
Regulowana wysokość oparcia za pomocą śruby. 
Regulowane (góra - dół) podłokietniki z nakładkami z miękkiego tworzywa. 
Podstawa: czarna, nylonowa. 
Samohamowne kółka; 
Kolor: Ciemnoszary; 
Wymiary: 
Wysokość [cm]: 97-115,5; 
Wysokość siedziska [cm]: 44,5-57,5; 
Wysokość oparcia [cm]: 53,5-59; 
Głębokość siedziska [cm]: 44-47; 
Szerokość siedziska [cm]: 46; 
Wysokość podłokietników [cm]: 18,5 - 24,5; 
Gwarancja: 24 miesiące; 

Zdjęcie poglądowe: 

  
 

Szt.  5      

 

2 

 
Fotel obrotowy, np. „Q-040 SIGNAL”. 
Mechanizm TILT, Podłokietniki, Regulacja wysokości. 
 
Wymiary: 
Wysokość [cm]: 108-116; 
Głębokość [cm]: 47; 
Szerokość [cm]: 55; 
Wysokość siedziska [cm]: 44-52; 
Materiał obicia: Tkanina; 

Szt. 1      
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Rodzaj nóg: Krzyżak; 
Kolor: Szary; 
Materiał: Ekoskóra; 
Rodzaj wykończenia: Tapicerowane; 
Gwarancja: 24 miesiące; 

 
Zdjęcie poglądowe: 

  
 

3  
Krzesło biurowe z podłokietnikami, np. „JARVFJALLET”.  
- Kolor: Ciemnoszary. 
- Siatkowy materiał oparcia umożliwia przepływ powietrza. 
- Głębokość siedziska regulowana, krzesło ma wbudowane podparcie odcinka 
lędźwiowego. 
- Podpórka pod głowę i podpórka lędźwiowa. 
- Bezpieczne kółka mają wrażliwy na nacisk mechanizm hamulca, który utrzymuje 
krzesło w miejscu, gdy wstajesz i zwalnia się automatycznie, gdy siadasz. 
Wymiary: 
Szerokość: 68 cm; 
Głębokość: 68 cm; 
Maksymalna wysokość: 140 cm; 
Szerokość siedziska: 52 cm; 
Głębokość siedziska: 46 cm; 
Minimalna wysokość siedziska: 45 cm; 
Maksymalna wysokość siedziska: 56 cm; 
Zdjęcie poglądowe: 

  
 

Szt. 1      

 

Razem  razem  
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zad.4 

 

 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent i 
nr katalogowy 
oferowanego 
produktu Stawka Wartość 

1  
Krzesło obrotowe, np.”RENBERGET”. 
Wymiary krzesła: 
 
Szerokość: 59 cm; 
Głębokość: 65 cm; 
Maksymalna wysokość: 108 cm; 
Szerokość siedziska: 49 cm; 
Głębokość siedziska: 42 cm; 
Kolor: Czarny; 
Gwarancja: 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 

Szt.  1      

 

Razem  razem  
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zad. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość netto 

Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, 
producent i nr 
katalogowy 
oferowanego 
produktu 

Stawka Wartość 

1  
Krzesło biurowe obrotowe, np. ”PUNKT ERGO GTP”. 
 
Dane techniczne: 
Mechanizm: Ergon 2L; 
Wysokość całkowita: 98-118 cm; 
Wysokość siedziska: 45,5-58 cm; 
Wysokość oparcia: 55-61 cm; 
Wysokość podłokietników: 23 cm; 
Rodzaj materiału: Tkanina Micro; 
Kolor: Czarny-M43 tkanina; 
Gwarancja: 24 miesiące; 
Zdjęcie poglądowe: 

  
 

Szt.  4      

 

Razem  razem  
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zad. 6 

 

 

 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT Wartość 

brutto 

Nazwa, producent i nr 
katalogowy 
oferowanego produktu 

Stawka Wartość 

1 Fotel biurowy obrotowy, np. „BASIC”. 
 
- Kolor: ciemny grafit.  
Właściwości: 
- Mechanizm Tilt; 
- Szerokie, komfortowe siedzisko i profilowane oparcie, 
- Tapicerowany przewiewną tkaniną Aero, 
- Możliwość blokady oparcia i siedziska w pozycji do pracy, 
- Regulowane podłokietniki z tworzywa sztucznego, 
- Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, 
- Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych i Bezpieczeństwa 
Użytkowania. 
- Pięcioramienna stalowa podstawa jezdna, lakierowana na kolor czarny. 
- Gwarancja: 24 miesiące; 
 
Wymiary: 
Siedzisko:  
- Szerokość: 510 mm; 
- Głębokość: 510 mm; 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 

Szt.  1     

  

Razem  razem  
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zad. 7  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość netto 

Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, 
producent i nr 
katalogowy 
oferowanego 
produktu 

Stawka Wartość 

1 Fotel gamingowy – komputerowy, np. „G-RACER 2”. 
 
- Mechanizm TILT umożliwiający swobodne kołysanie się osobie siedzącej; 
- Możliwość blokady fotela w pozycji do pracy; 
- Siedzisko regulowane góra - dół, za pomocą podnośnika pneumatycznego; 
- Wyprofilowane podłokietniki wykonane z trwałego tworzywa; 
- Wygodne duże siedzisko, zapewniające komfort pracy przez długie godziny; 
- Wyraźne ergonomiczne profilowania oparcia; 
- Kolor: Czarno/szary; 
- Materiał: Skóra ekologiczna; 
- W części centralnej siedziska i oparcia zastosowano oddychającą tkaninę aby 
umożliwić sprawną cyrkulację powietrza; 
- Gwarancja: 24 miesiące; 
 
Wymiary fotela: 
- wysokość siedziska : od 42,5 do 49,5 cm 
- wysokość całkowita : od 110 do 117 cm 
- wysokość podłokietnika od siedziska : 21 cm 
- średnica podstawy : 70 cm 
- szerokość siedziska : 52,5 cm 
- głębokość siedziska : 48,5 cm 
Zdjęcie poglądowe: 

 

 

Szt.  4      

 

Razem  razem  
 

RAZEM DLA CZĘŚCI IV (zad. 1,2,3,4,5,6,7) 
do formularza ofertowego 
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów 
równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, 
specyfikacja techniczna) 
 

 

 …………………………………………………., dnia …………………………….                                                                                                                    …………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                                     (podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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Część V 
zad. 1 

 

zad. 2.  

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent i nr 
katalogowy 
oferowanego produktu 

Stawka Wartość 

1 Regał metalowy, np. „BR100”. 
WAŻNE! W komplecie śruby z podkładkami do połączenia regałów ze sobą! 
 
Wymiary: 
- Wysokość: 185 cm; 
- Szerokość: 100 cm; 
- Głębokość: 40 cm; 
- Ilość półek: 5; 
- Max. obciążenie półki: 100 kg; 
- Kolor: Szary; 
- Materiał wykonania: Stal malowana; 
- Sposób montażu: skręcany; 
- Półki regulowane; 
- Gwarancja: 2 lata; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 

Szt.  6       

Razem  razem  
 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent i 
nr katalogowy 
oferowanego 
produktu Stawka Wartość 

1 Regał metalowy, np. „BR100”.  
WAŻNE! W komplecie śruby z podkładkami do połączenia regałów ze sobą! 
 
Wymiary: 
- Wysokość: 185 cm; 
- Szerokość: 100 cm; 
- Głębokość: 40 cm; 

Szt. 10      
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów 
równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, 
specyfikacja techniczna) 

 
 
 

…………………………………………………., dnia …………………………….                                                                                                                    …………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                                     (podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

- Ilość półek: 5; 
- Max. obciążenie półki: 100 kg; 
- Kolor: Szary; 
- Materiał wykonania: Stal malowana; 
- Sposób montażu: skręcany; 
- Półki regulowane; 
- Gwarancja: 2 lata; 

 

Razem  razem  
 

RAZEM DLA CZĘŚCI V (zad. 1,2) 
do formularza ofertowego 
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Część VI 
 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent i 
nr katalogowy 
oferowanego 
produktu Stawka Wartość 

1 

 
Stolik pod drukarkę II, 2 półki. 
kolor: (Buk); 
wymiary: 600 x 600 x 400 mm. 
Opis przedmiotu: 
Stolik zbudowany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm; 
Panel tylny zbudowany z płyty HDF 3mm; 
Wszystkie wąskie krawędzie okleinowane taśmą PCV 2mm; 
Gwarancja: 24 miesiące; 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 

Szt.  1      

 

2 

 
Stolik pod drukarkę II, 2 półki. 
kolor: (Buk);  
wymiary: 600 x 600 x 500 mm. 
Opis przedmiotu: 
Stolik zbudowany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm; 
Panel tylny zbudowany z płyty HDF 3mm; 
Wszystkie wąskie krawędzie okleinowane taśmą PCV 2mm; 
Gwarancja: 24 miesiące; 
Zdjęcie poglądowe: 
 

 

Szt. 1      

 

3 

 
Stolik pod drukarkę II, 2 półki.  
kolor: (Dzika grusza); 
wymiary: 600 x 600 x 500 mm. 
Opis przedmiotu: 
Stolik zbudowany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm; 

Szt. 1      
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów 
równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, 
specyfikacja techniczna) 

 

 
…………………………………………………., dnia …………………………….                                                                                                                    …………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                                                                     (podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

Panel tylny zbudowany z płyty HDF 3mm; 
Wszystkie wąskie krawędzie okleinowane taśmą PCV 2mm; 
Gwarancja: 24 miesiące; 
Zdjęcie poglądowe: 

 
4  

Krzesło drewniane tapicerowane, np. ”NILO 3”. 
Wymiary:  
- Wysokość całkowita: 93 cm; 
- Szerokość siedziska: 46 cm; (Przód); 
- Szerokość siedziska: 38 cm; (Tył); 
- Głębokość siedziska: 41,5 cm; 
- Wysokość siedziska: 45 cm; 
- Kolor mebla: Buk; 
- Kolor tapicerki: Ecru; 
- Materiał tapicerki: Imitacja skóry naturalnej (Skaj); 
- Gwarancja: 24 miesiące; 
 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 

Szt. 12      

 

Razem  razem  
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Część VII 
 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT 

Wartość brutto 

Nazwa, producent 
i nr katalogowy 
oferowanego 
produktu Stawka Wartość 

1 

Szafka pod drukarkę. 
wymiary: wysokość: 54 cm; 
               szerokość: 50 cm; 
               głębokość: 50 cm; 
Kolor: Buk; 
Opis przedmiotu: 
Szafka zbudowana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm; 
Panel tylny zbudowany z płyty HDF 3mm; 
Wszystkie wąskie krawędzie okleinowane taśmą PCV 2mm; 
Gwarancja: 24 miesiące; 
 

Szt.  2      

 

2 

Stolik. 
wymiary: wysokość: 54 cm; 
               szerokość: 50 cm; 
               głębokość: 36 cm; 
Kolor: Buk; 
Opis przedmiotu: 
Stolik zbudowany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm; 
Panel tylny zbudowany z płyty HDF 3mm; 
Wszystkie wąskie krawędzie okleinowane taśmą PCV 2mm; 
Gwarancja: 24 miesiące; 
 

Szt. 2      

 

3 

Stolik pod ksero z półką. 

wymiary: wysokość: 75 cm; 
               szerokość: 60 cm; 
               głębokość: 60 cm; 
Kolor: Buk; 
Opis przedmiotu: 
Stolik zbudowany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 
18mm; 
Panel tylny zbudowany z płyty HDF 3mm; 
Wszystkie wąskie krawędzie okleinowane taśmą PCV 2mm; 
Gwarancja: 24 miesiące; 
 

Szt. 1      

 

4 

Stolik pod drukarkę z półką. 
wymiary: wysokość: 75 cm; 
               szerokość: 50 cm; 
               głębokość: 50 cm; 
Kolor: Buk; 
Opis przedmiotu: 

Szt. 2      
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*) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów 
równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, 
specyfikacja techniczna) 

  
 

…………………………………………………., dnia …………………………….                                                                                                                    …………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                                     (podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

Stolik zbudowany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm; 
Panel tylny zbudowany z płyty HDF 3mm; 
Wszystkie wąskie krawędzie okleinowane taśmą PCV 2mm; 
Gwarancja: 24 miesiące; 
 

5 

Półka na książki, wisząca. 
wymiary: głębokość: 25 cm; 
               długość: 90 cm; 
Kolor: Buk; 
Opis przedmiotu: 
Stolik zbudowany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm; 
Wszystkie wąskie krawędzie okleinowane taśmą PCV 2mm; 
Gwarancja: 24 miesiące; 
 

Szt. 2      

 

6 

Półka wisząca. 
wymiary: głębokość: 25 cm; 
               długość: 50 cm; 
Kolor: Buk; 
Opis przedmiotu: 
Stolik zbudowany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm; 
Wszystkie wąskie krawędzie okleinowane taśmą PCV 2mm; 
Gwarancja: 24 miesiące; 
 

Szt. 1      

 

Razem  razem  
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Część VIII  

 

L.p. Przedmiot zamówienia *) J. m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 
Podatek VAT Wartość 

brutto 

Nazwa, producent i nr 
katalogowy 

oferowanego produktu Stawka Wartość 

1 Biurko – 1 szt 

 płyta meblowa 

 Wykończenie: laminat 

 Kolor: dąb sonoma z szarą platyną podstawy 

 Wymiary: 74x100x140 cm 

 Lewostronne profilowanie blatu 

 Wykończenie obrzeżem PCV 

 Zamontowane kółka przy podstawie umożliwiające łatwe 
przemieszczanie biurka 

Zdjęcie poglądowe: 

 

szt. 1       

2 Kontenerek do biurka zamykany na klucz – 1 szt. 

 płyta meblowa 

 Wykończenie: laminat 

 Kolor: dąb sonoma z szarą platyną podstawy 

 Wymiary: 74x70x42 cm 

 Wykończenie obrzeżem PCV 

 Nóżki z tworzywa sztucznego 

 Prowadnice rolkowe 

 Uchwyty aluminiowe 

 4 szuflady 

 Szuflady zamykane na klucz 
Zdjęcie poglądowe: 

 
 

szt. 1       

3 Regał zamykany – 1 szt. 

 płyta meblowa 

 Wykończenie: laminat 

 Kolor: dąb sonoma z szarą platyną podstawy 

 Wymiary: 187x40x80 

szt. 1       
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 Wykończenie obrzeżem PCV 

 Uchwyty aluminiowe 

 4 drzwi otwierane 

 Nóżki z tworzywa sztucznego 

 4 półki 

Zdjęcie poglądowe: 

 
4 Regał zamykany przeszklony – 1 szt. 

 płyta meblowa 

 Wykończenie: laminat 

 Kolor: dąb sonoma z szarą platyną podstawy 

 Wymiary: 187x40x80 

 Wykończenie obrzeżem PCV 

 Nóżki z tworzywa sztucznego 

 Prowadnice rolkowe 

 Uchwyty aluminiowe 

 4 szuflady 

 2 fronty ze szkła w górnej części regału  

 4 półki 

Zdjęcie poglądowe:  

 

szt. 1       

5 Fotel obrotowy – 1 szt. 

 Materiał: metal 

 Wykończenie materiału: tkanina w odcieniu szarości 

 Wymiary: 87-97x40x45 cm 

 Nogi krzyżakowe, 5 kółek 

 Podnośnik gazowy 

Zdjęcie poglądowe: 

szt. 1       
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6 Krzesło – 4 szt. 

 Materiał: drewno bukowe 

 Siedzisko piankowe 

 Tapicerka siedziska: szara tkanina 

 Wymiary: 94x42x44 cm 

Zdjęcie poglądowe: 

 

 

szt. 4       

7 Fotel – 2 szt. 

 Fotel wypoczynkowy 

 Wymiary: 103x84x80 cm 

 Duże oparcie i wysokie podłokietniki 

 Wykonanie siedziska: pianka, sprężyny faliste 

 Tapicerka: tkanina w odcieniu ciemnej szarości 

Nóżki drewniane 

szt. 2       

8 Stolik – 1 szt. 

 Wymiary: 56x65x65 cm 

 Podwójny blat: kwadratowy, biały, wykonany z płyty meblowej, 

wykończony laminatem, a obrzeża PCV  

 Nóżki: MDF, w kolorze dębu sonoma, o gr. 2 cm 

Zdjęcia poglądowe: 

 
 

szt. 1       

9 Szafa ognioodporna ze skrytką podwójną – 1 szt. 

 Wymiary zewnętrzne: 195x93x52 cm 

 Wymiary wewnętrzne: 180x82x42 cm 

 Certyfikat antywłamaniowym klasy S2 wg PN-EN 14450 

 Skrytka podwójna na segregatory 

szt. 1       
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 *) Zamawiający  dopuszcza  zmiany  wymiarów:  wysokości,  głębokości  i  szerokości   od  podanych minimalnych wartości na poziomie +/- 2 %. 
 
Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów 
równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów. 
Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, 
specyfikacja techniczna) 
 
 
………………………… dnia …………………..                                                                                                                                                                                                                                 ……………………………………………… 

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 4 półki  

 Zamek kluczowy klasa A 

 Podwójny płaszcz stalowy ze specjalnym wypełnieniem 

zwiększającym odporność na podwyższoną temperaturę 

 Szafa zabezpieczone są antykoryzyjnie 

 Kolor: lakier o barwie jasnoszarej nr 7035 wg palety RAL 

Zdjęcie poglądowe: 

 
10 Lustro – 1 szt. 

 Wymiary: 74x165cm 

 Rama: wyprofilowana, plastik polistyrenowy 

 Szkło 

Zdjęcie poglądowe: 
 

 

szt. 1       

razem 
 
 
 

razem  
 


