
Lp. Nazwa/charakterystyka Zdjęcia poglądowe Ilość [szt] Wartość 
netto

Wartość 
brutto

1 Szafa wolnostojąca 3-drzwiowa 
zawierająca:
- drążek do zawieszania
- min. 4 półki,
Materiał: płyta hdf, melamina, 
laminowana, płyta wiórowa, komórkowa,
Kolor biały/dębowy
Minimalne wymiary:
głębokość : 50 cm
wysokość: 190 cm
szerokość: 130

4

2 Komoda z szufladami:
- minimum 3 szuflady,
Materiał: płyta hdf, melamina, płyta 
wiórowa, komórkowa, laminowana
Kolor: Dębowy/ Biały
Minimalne wymiary:
głębokość : 40 cm
wysokość: 70 cm
szerokość:100
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3 Stolik kawowy
Materiał: płyta hdf, melamina, płyta 
wiórowa, komórkowa, laminowana
Kolor: Dębowy/ Biały
Minimalne wymiary:
szerokość: 60 cm
wysokość: 40 cm
długość:100

4

4 2- osobowa kanapa rozkładana 
Kolor: Odcienie szarości
Minimalne wymiary:
szerokość: 140 cm
wysokość 65 cm
głębokość: 65 cm
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5 Lustro uchylne
Minimalne wymiary: 40x50cm
Kolor: srebrny/biały

4

6 Pojemniki na papier i ręczniki
Kolor: biały/srebrny

4 zestawy
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7 Szafka na buty z wieszakami i lustrem do
przedpokoju
Materiał: płyta hdf, melamina, płyta 
wiórowa, komórkowa, laminowana
Kolor: Dębowy/ Biały
Minimalne wymiary:
głębokość : 30 cm
wysokość: 200 cm
szerokość:80 cm

4

8 Fotel
Materiał: okleina, Bawełna/poliester, 
Pianka, Metal 
Kolor: biel/odcienie szarości
Minimalne wymiary:
głębokość : 50 cm
wysokość: 90 cm
szerokość:64 cm
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9 Stolik z 4 krzesłami
Materiał: płyta laminowana, 
melaminowa, drewniane bądź metalowe 
nogi z podkładkami zabezpieczającymi 
przed porysowaniem podłogi  
Kolor: biały/szary/dębowy
Minimalne wymiary:
stół średnica 90 cm lub 
90x90 cm
wysokość: 74 cm
Krzesła:
Rama nóg/ Szyna krzyżakowa:stal, 
Epoksydowa/poliestrowa powłoka 
proszkowa
Siedzisko/ Tylne oparcie:Tworzywo 
polipropylenowe

4 zestawy
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10 Łóżko podwójne z materacem
(mieszkanie II i IV )
Minimalne wymiary:
160x200 cm
Materiał: 
drewno, np. lita sosna
Materac: sprężynowy, średniotwardy

2

11 Łóżko pojedyncze z materacem
(mieszkanie I i III)
Min. wymiary: 80x200 cm
Materiał: 
drewno, np. lita sos
Materac: sprężynowy, średniotwardy

2

12 Aneks kuchenny – szafki stojące oraz 
wiszące

Kolor: Dębowy/biały 
Materiał: Płyta MDF, lakier (MAT) 
Szafka dolna zlewozmywakowa, szafki wiszące , szafka 
okapowa, szafki dolne, min. 2 szuflady
Grubość: min. 18mm
Głębokość: min. 50 cm
Fronty proste
W załączeniu rysunki poglądowe projektowanej kuchni. 

4

13 Lodówka Kolor: biały/srebrny 4
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Klasa energetyczna min. A++
Minimalne wymiary(WxSxG) [cm]:
155 x 55 x 56 
Położenie zamrażarki: na dole, 3 szuflady
Pojemność użytkowa chłodziarki: ok. 122litry
Pojemność zamrażarki: min. 43 litry
Poziom hałasu: maks. 45dB
Wyposażenie: 3 półki na drzwiach

14 Kuchenka gazowa z piekarnikiem Kolor: biały/srebrny
Rodzaj piekarnika: elektryczny
Rodzaj płyty: gazowa
Klasa energetyczna: A
Min. szerokość: 50 cm
Napięcie zasilania 230V
Pojemność: minimum 56 litrów

4

15 Szafka pod umywalkę z dwoma 
drzwiczkami, stojąca

Kolor: biały 
Materiał: płyty meblowe lakierowane
Minimalne wymiary [cm]:
Wysokość: maksymalna wysokość 80
Szerokość: 40 
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Głębokość: 23

1. Meble muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm odnoszące się do jakości produktów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. 
2. Użyte do produkcji mebli komponenty muszą posiadać atesty higieniczne lub inny równoważny dokument. 
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