
 
 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

             ZAŁĄCZNIK 7 DO SIWZ 

             NS: ZP.271.2.2018 

…………………………………………….. 

     (Pieczątka Wykonawcy) 

Poddasze   

Lp. Nazwa wyposażenia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka VAT        
% 

Cena 
Jednostkowa 

Brutto 

Wartość brutto 
Uwagi 

1.  

zestaw nagłośnienia Kpl. 1     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 

(system 1) 

2.  

Przedwzmacniacz Szt. 1     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 

(system 1) 

3.  

uchwyt do projektora Szt. 1     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 

(system 1) 

4.  

zestaw mikrofonów 
bezprzewodowych 

Szt. 2     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 

(system 1) 

5.  

metalowa szafa Szt. 1     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 

(system 1) 



 
 

6.  

Projektor multimedialny Szt. 1     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 

(system 1) 

7.  

Ekran multimedialny do 
projektora 

Szt. 1     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 

(system 1) 

8.  

Okablowanie do 
multimediów 

Kpl. 1     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 

(system 1) 

9.  

Krzesła konferencyjne Szt. 100     - 

Krzesła konferencyjne z możliwością sztaplowania z ramą chromowaną Miękkie siedzisko i oparcie. Krzesła można łączyć w rzędy za pomocą 
łączników. Wysokość siedziska 480 mm, szerokość siedziska 465 mm, głębokość siedziska 410 mm. 

10.  

Sztalugi Szt. 20     - 

Sztaluga trójnożna  
Tworzywo: drewno sosnowe 
Wymiary sztalugi: 
Szerokość u podstawy - 60 cm 
Głębokość u podstawy - 65 cm 
Wysokość sztalugi - 165 cm 
Waga:  max 4,5 kg 
Regulacja wysokości podobrazia (śruby motylkowe) 
 
 



 
 

11.  

Stoły konferencyjne 
 

Szt. 10     - 

Wymiary:  
długość blatu: 180 cm  
długość stelaża: 156 cm  
szerokość blatu: 80 cm  
szerokość stelaża: 52,8 cm  
wysokość: 72,5 cm 
grubość blatu: 1,8 cm  
 
Kolor: blatu stołu: buk 
Kolor nóg: czarne, 
Nogi składane,  wykonane z aluminium  zakończone  plastikowymi nakładkami, które zapewniają dodatkową stabilność.   

12.  

Zabudowa szatni Kpl. 1     - 

2 x  szafa dwudrzwiowa szer. 150 cm  wys. 200 cm gł. 60 cm 

 materiał: płyta mdf, płyta meblowa  

 drzwi przesuwne, w środku, w jednej szafie min. dwa drążki na ubrania 

 kolor: odcienie brązu 

SUMA (poz. 1 – 12):  

 

Wartość netto: ……………………………………………………. zł (słownie: …………………………………………………………..) 

 

Wartość brutto: …………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………..) 

 

 

 

 



 
 

Pomieszczenie na parterze   

Lp. Nazwa wyposażenia 
Jednostka 

miary 

 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto  

Stawk
a VAT            

% 

Cena 
Jednostkowa 

Brutto 

Wartość brutto UWAGI 

13.  Zabudowa kuchenna 
 

Kpl. 1      

Materiał wykonania: Płyta mdf, blat – grubość min. 5 cm 
Kolor: Biały wysoki połysk 
System bezuchwytowy: Frezowanie liniowe – po całej szerokości frontu 
 

 4 x szafka wisząca szer. 60 cm, wys. 72 cm gł. 32 cm 

 Szafka stojąca z półką szer. 60 cm, wys. 85 cm gł. 60 cm 

 Szafka stojąca z 3 szufladami szer. 60 cm, wys. 85 cm gł. 60 cm 

 Szafka stojąca pod zlew szer. 60 cm, wys. 85 cm gł. 60 cm 

 Szafka do zabudowy zmywarki szer. 60 cm, wys. 85 cm gł. 60 cm 

 Szafa 2 drzwiowa z  półkami na segregatory biurowe + drążek do wieszania ubrań szer. 140 cm, wys. 200 gł. 60 cm 

 Zmywarka do zabudowy szer. 60 cm : 
 Liczba programów:   min. 5  
 Klasa energetyczna:  min.  A+ 
 Zużycie wody: cykl   max 12l 
 Panel sterujący: zintegrowany (zakryty) 
 Sterowanie: elektroniczne 

 Zlew jednokomorowy do szafki o szer. 60 cm,  
 Kolor chrom 

 Bateria kuchenna:  
 Materiał wykonania mosiądz 

Kolor: chrom 

14.  Zabudowa pomieszczenia gospodarczego Kpl. 1      

http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Liczba+program%C3%B3w&definitionId=141354524
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Klasa+energetyczna&definitionId=141354318
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Zu%C5%BCycie+wody+-+cykl&definitionId=2328321434
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Panel+steruj%C4%85cy&definitionId=141354988
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Sterowanie&definitionId=141355694


 
 

 Półki na całej długości ściany: 

 Szer.170 cm gł. 60 cm 

 Wysokość między półkami min. 50 cm. 

 Materiał: płyta meblowa 

 Ilość półek 4 sz. 

 

15.  Zabudowa łazienki / toalety 
 

Kpl. 1   -   

 Miska Wc kompaktowa: 
Umywalka nablatowa szer. 60 cm x gł. 50 cm 
Szafka narożna stojąca pod umywalkę 

 szer. 120 cm x 120 cm wys. 85 gł. 50 cm 

 materiał: płyta mdf 

 kolor: biały połysk 

 System bezuchwytowy: Frezowanie liniowe – po całej szerokości frontu,  

 Grubość blatu: min. 3 cm 
Bateria umywalkowa montowana na umywalce 

 Materiał: mosiądz, Kolor: chrom 
Lustro 120 cm x 100 cm 
Wieszak na ręcznik  

 Mocowany do ściany, Kolor: chrom 
Wieszak na papier toaletowy 

 Mocowany do ściany, Kolor: chrom 

 

16.  zestaw nagłośnienia Kpl. 1     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 

(system 2) 

17.  uchwyt do projektora Szt. 1     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 



 
 

(system 2) 

18.  zestaw mikrofonów bezprzewodowych Szt. 2     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 

(system 2) 

19.  metalowa szafa Szt. 1     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 

(system 2) 

20.  projektor multimedialny Szt. 1     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 

(system 2) 

21.  Ekran multimedialny do projektora Szt. 1     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 

(system 2) 

22.  Okablowanie do multimediów Kpl. 1     Opis w 
załączniku nr 1 
do zestawienia 

(system 2) 

23.  Krzesła konferencyjne 
 
 

Szt. 20      

 Krzesła konferencyjne z możliwością sztaplowania z ramą chromowaną Miękkie siedzisko i oparcie. Krzesła można łączyć w rzędy za pomocą 
łączników. Wysokość siedziska 480 mm, szerokość siedziska 465 mm, głębokość siedziska 410 mm. 

24.  Sztalugi 
 

Szt. 20      

Sztaluga trójnożna  
Tworzywo: drewno sosnowe 



 
 

Wymiary sztalugi: 
Szerokość u podstawy - 60 cm 
Głębokość u podstawy - 65 cm 
Wysokość sztalugi - 165 cm 
Waga:  max 4,5 kg 
Regulacja wysokości podobrazia (śruby motylkowe) 

25.  Stoły konferencyjne 
 

Szt. 4      

Wymiary:  
długość blatu: 180 cm  
długość stelaża: 156 cm  
szerokość blatu: 80 cm  
szerokość stelaża: 52,8 cm  
wysokość: 72,5 cm 
grubość blatu: 1,8 cm  
 
Kolor: blatu stołu: buk 
Kolor nóg: czarne, 
Nogi składane,  wykonane z aluminium  zakończone  plastikowymi nakładkami, które zapewniają dodatkową stabilność.   

26.  Wieszaki  
 
 

Kpl.  1  -   

 Wieszaki na ubrania mocowane do ściany – na szerokości 100 cm, minimalna ilość wieszaków – 15 szt.  
Materiał: metal, drewno 

SUMA (poz. 13 – 26):  

 

Wartość netto: ……………………………………………………. zł (słownie: …………………………………………………………..) 

 

Wartość brutto: …………………………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………….. 



 
 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA (wyposażenie: PODDASZE + wyposażenie: POMIESZCZENIE NA PARTERZE):  

 

Wartość netto: ……………………………………………………. zł (słownie: …………………………………………………………..) 

 

Wartość brutto: …………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………..) 

 

 

………………….…………………………………… 

(Podpis przedstawiciela Wykonawcy) 

 


