
 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY   

 

CZĘŚĆ 3  

             ZAŁĄCZNIK 7c DO SIWZ 

             ZP.271.9.2019 

…………………………………………….. 

     (Pieczątka Wykonawcy) 

 

Poddasze   

Lp. Nazwa wyposażenia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka VAT        
% 

Cena 
Jednostkowa 

Brutto 

Wartość brutto 
Uwagi 

1.  

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 

 

Pomieszczenie na parterze   

Lp. Nazwa wyposażenia 
Jednostka 

miary 

 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto  

Stawka VAT            
% 

Cena 
Jednostkowa 

Brutto 

Wartość brutto UWAGI 

2.  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 

3.  Zabudowa pomieszczenia 
gospodarczego 

Kpl. 1      

 Półki na całej długości ściany: 

 Szer.170 cm gł. 60 cm 

 Wysokość między półkami min. 50 cm. 

 Materiał: płyta meblowa 

 Ilość półek 4 sz. 

 

4.  Zabudowa łazienki / 
toalety 
 

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


 

 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 

 

 

 

(Poz. 1-4) 

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

 

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

 

 

 

 

 

………………….…………………………………… 

(Podpis przedstawiciela Wykonawcy) 

 


