
 

 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY   

 

CZĘŚĆ 2  

             ZAŁĄCZNIK 7b DO SIWZ 

             NS: ZP.271.9.2019 

 

…………………………………………….. 

     (Pieczątka Wykonawcy) 

 

 

Lp. Nazwa wyposażenia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka VAT        
% 

Cena 
Jednostkowa 

Brutto 

Wartość brutto 
Uwagi 

1.  

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. 

2.  

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) 

3.  

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.   

4. 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. 

5.  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) 

6.  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.   

7. Wieszaki  
 
 

Kpl.  1  -   

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

 

SUMA (poz. 1 – 7):  

 

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

 

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

 

………………………….…………………. 

(Podpis przedstawiciela Wykonawcy) 

 


