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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ PN 20/20 
 

F O R M U L A RZ   ASORTYMENTOWO – CENOWY 

CZĘŚĆ 1 

Formularz należy wypełnić w zakresie wszystkich pozycji asortymentowych tych części zamówienia, których oferta dotyczy. 

 

 

pieczęć firmowa 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa (wraz z montażem) mebli 

w podziale na 5 części”, sprawa PN 20/20 my niżej podpisani przedstawiamy kalkulację cenową asortymentu wykonaną na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 7 do SIWZ): 

Część 1: „Meble na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych” 

UWAGA!!! 
Dotyczy producentów mebli: 
Jeżeli mebel jest produkowany przez Wykonawcę i nie ma nadanej nazwy lub nr katalogowego, Zamawiający wymaga wpisania w kolumnie 
nr 3 „nazwa lub/i nr katalogowy produktu …" formuły „Jestem producentem mebla, mebel wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
określonym w załączniku nr 7 do SIWZ”.  
Dotyczy mebli katalogowych: 
Jeżeli mebel ma nadaną nazwę lub/i nr katalogowy to w kolumnie nr 3 „nazwa lub/i nr katalogowy produktu …" należy podać informacje 
pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany produkt np.:  nazwę lub/i nr katalogowy produktu, oraz dołączyć do oferty jego opis wraz 
ze zdjęciem/wizualizacją produktu, z zaznaczeniem pozycji, której opis dotyczy, oraz podania wszystkich parametrów potwierdzających zgodność 
oferowanego produktu z wymaganiami SIWZ. 
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L.p. 

Przedmiot zamówienia 

Dotyczy producentów mebli: 
Jeżeli mebel jest produkowany przez 
Wykonawcę i nie ma nadanej nazwy lub nr 
katalogowego, Zamawiający wymaga 
wpisania w tej kolumnie 
formuły „Jestem producentem mebla, 
mebel wykonany zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia określonym w 
załączniku nr 7 do SIWZ”. 
 
Dotyczy mebli katalogowych: 
Jeżeli mebel ma nr katalogowy, należy 
podać w tej kolumnie informacje 
pozwalające jednoznacznie zidentyfikować 
oferowany produkt w szczególności: nazwę 
producenta/Nazwę asortymentu (model) i 
jego nr katalogowy itp. 

Ilość sztuk/kpl 

Cena 
jednostkowa  

netto  
 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena 
całkowita 

kol.4xkol.5 

Cena 
całkowita 

 
kol.4xkol.6 

Stawka 
VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. SZAFA NA AKTA Z NADSTAWKĄ  
Dwuskrzydłowa, z plecówką z 
płyty HDF. 
wysokość całkowita 254 cm (+/- 
2 cm), 
Wymiary szafy: 
wys. 180 cm (+/- 2 cm), 
szer.80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 42 cm (+/- 2 cm), 
Wyposażona w półki 4 szt. o 
równej wysokości mieszczące 
standardowe segregatory 
biurowe, z możliwością 
regulacji, mieszczących 
standardowe segregatory 
biurowe 
Wymiary nadstawki: 
wys. 74 cm (+/- 2 cm), 
szer. 80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 42 cm (+/- 2 cm), 
Wyposażona w półkę z 
możliwością regulacji. 

 18 szt.      
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Szafa zamykana na klucz.  
Kolor buk  
Wszystkie szafy mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, 
szerokości  
i jednakowym wyglądzie. 
Wykonanie umożliwiające 
ustawienie szaf razem obok 
siebie z szafami z poz, 2 (z 
zachowaniem jednolitej 
wysokości).  

 

2. SZAFA UBRANIOWA Z 
NADSTAWKĄ. 
Dwuskrzydłowa, z plecówką z 
płyty HDF. 
wysokość całkowita 254 cm (+/- 
2 cm), 
Wymiary szafy: 
wys. 180 cm (+/- 2 cm), 
szer.80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 54 cm (+/- 2 cm), 
W górnej części drążek do 
zawieszania ubrań na 
wieszakach, od dołu na wys. 25 
cem  półka-wyjmowana. 
Wymiary nadstawki: 
wys. 74 cm (+/- 2 cm), 
szer. 80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 54 cm (+/- 2 cm), 
Wyposażona w 1 poziomą półkę 
z możliwością regulacji. 
Szafa zamykana na klucz. 
Kolor buk  

Wszystkie szafy  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, 
szerokości i jednakowym 
wyglądzie. 

 
 

 
 

8 szt.      
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Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szaf razem obok 

siebie z szafami  z poz. 1 (z 

zachowaniem jednolitej 

wysokości).  

3. SZAFA UBRANIOWA Z 
NADSTAWKĄ. 
wysokość całkowita 254 cm(+/- 
2 cm), 
Wymiary szafy: 
wys. 180 cm (+/- 2 cm), 
szer.80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 54 cm (+/- 2 cm), 
Szafa podzielona pionowo na 2 
równe części – jedna komora 
ubraniowa, w górnej części 
drążek do zawieszania ubrań na 
wieszakach, od dołu na wys. 25 
cem  półka-wyjmowana, druga 
komora wyposażona w półki. 
Wymiary nadstawki: 
wys. 74 cm (+/- 2 cm), 
szer. 80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 54 cm (+/- 2 cm), 
Nadstawka wyposażona w 1 
półkę z możliwością regulacji. 
Szafa zamykana na klucz. 
Kolor buk  

Szafa ma zostać dostarczona o 
jednakowej wysokości, 
głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 
Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szafy razem obok 

siebie z szafami  z poz. 1, 2 (z 

zachowaniem jednolitej 

wysokości).  

 

 

 1 szt.      

4. REGAŁ częściowo zamknięty  12 szt.      
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Zamykany na klucz 

Wymiary regału: 

wys. 180 cm (+/- 2 cm), 

szer. 80 cm (+/- 2 cm), 

głęb. 42 cm (+/- 2 cm), 

Kolor buk. 

- regał z drzwiami zamykającymi 

2 rzędy półek na dole, 3 górne 

półki otwarte 

- pięć rzędów półek 
mieszczących standardowe 
segregatory biurowe 
- top górny i top dolny gr. min. 
25mm 
- - półki wewnątrz z regulowaną 
wysokością - z wyjątkiem jednej 
- plecówka z płyty HDF 
 od strony widocznej w kolorze 
takim samym jak regał. 
Regały mają zostać dostarczona 
o jednakowej wysokości, 
głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 
Wykonanie umożliwiające 

ustawienie regału razem obok 

siebie z regałami  z poz. 5, 6, (z 

zachowaniem jednolitej 

wysokości).  

 
 
 
 

 
 

5. REGAŁ WYSOKI Z DRZWIAMI 
GÓRNYMI SZKLANYMI 

Wymiary regału: 

wys. 180 cm (+/- 2 cm), 

szer. 80 cm(+/- 2 cm),  

głęb. 42 cm (+/- 2 cm), 

Kolor buk 

- regał wysoki z drzwiami  

pełnymi zamykającymi osobno 

2 rzędy półek dolnych – 

 

 
 
 
 
 

8 szt.      
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zamykane na klucz i 3 rzędy 

półek górnych zamykane 

drzwiczkami szklanymi 

bezpiecznymi (szkło 

bezpieczne) 

- pięć rzędów półek 

mieszczących standardowe 

segregatory biurowe 

- drzwiczki szklane bezpieczne, 

przezroczyste gr. min. 4-5 mm 

- półki wewnątrz z regulowaną 

wysokością (z wyjątkiem 

jednej). 

- plecówka z płyty HDF 
od strony widocznej w kolorze 
takim samym jak regał. 
Regały mają zostać dostarczona 
o jednakowej wysokości, 
głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 
Wykonanie umożliwiające 

ustawienie regału razem obok 

siebie z regałami z poz. 4, 6 (z 

zachowaniem jednolitej 

wysokości) 

 

6. REGAŁ OTWARTY Z PÓLKAMI 

Wymiary regału: 

wys. 180 cm (+/- 2 cm), 

szer. 80 cm (+/- 2 cm), 

głęb. 42 cm (+/- 2 cm), 

 

Kolor buk. 

- regał wysoki otwarty 

- pięć rzędów półek 

mieszczących standardowe 

segregatory biurowe 

- półki wewnątrz z regulowaną 

wysokością - z wyjątkiem jednej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 szt.      
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- plecówka  z z płyty HDF 

od strony widocznej w kolorze 

takim samym jak regał. 

Regały mają zostać dostarczona 

o jednakowej wysokości, 

głębokości, szerokości i 

jednakowym wyglądzie. 

Wykonanie umożliwiające 

ustawienie regału razem obok 

siebie z regałami z poz. 4, 5, (z 

zachowaniem jednolitej 

wysokości 

7. SZAFKA 
Dwuskrzydłowa, z plecówką z 
płyty HDF 
Wymiary szafki:  
szer. 80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 42 cm (+/- 2 cm), 
wys. 80 cm (+/- 2 cm), 
Zamykana na klucz. 
wyposażona w półkę z 
możliwością regulacji 
Kolor buk. 

Wszystkie szafki  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, 
szerokości i jednakowym 
wyglądzie. 

 
 

 
 
 

20 szt.      

8. BIURKO PROSTE. 
Wymiary biurka:  

szer. 150 cm (+/- 2 cm), 

głęb. 70 cm (+/- 2 cm), 

wys. 75 cm (+/- 2 cm), 

Z przodu biurka i z boku 

przesłona. Przednia przesłona o 

wys. min. 50 cm, wyposażone w 

2 przepustki kablowe 

umożliwiające prowadzenie 

kabli pod blatem biurka.  

 
 
 

10 szt.      
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Kolor: buk 

Wszystkie biurka  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, 
szerokości i jednakowym 
wyglądzie. 
 

9. KONTENEREK mobilny 3 
szufladkowy  
zamykany na klucz, na 
mobilnych kółkach, zamykany 
zamkiem centralnym. 
Wymiary kontenerka:  
wys. 53 cm (+/- 2 cm), 

szer. 42cm (+/- 2 cm), 

głęb. 55 cm (+/- 2 cm), 

Kolor buk. 

Wszystkie kontenerki  mają 
zostać dostarczone o 
jednakowej wysokości, 
głębokości, szerokości i 
jednakowym wyglądzie. 

 
 
 

 

27 szt.      

10. BIURKO ERGONOMICZNE 

NAROŻNE LEWE. 

Wymiary (s x g x w):  150 cm -  

nie mniejsza niż 150 cm – nie 

większa niż 152 cm x 70cm nie 

mniejsza niż 70 cm – nie 

większa niż 72 cm x 140 cm - 

nie mniejsza niż 140 cm – nie 

większa niż 142 cm x 60 cm- nie 

mniejsza niż 60 cm – nie 

większa niż 62 cm  x wys.75 cm 

– nie większa niż 75 cm – nie 

mniejsza niż 73 cm. 

Szerokość 150cm – nie mniejsza 

niż 150 cm – nie większe niż 

152 cm. 

Głębokość 140 cm – nie 

 
 
 

10 szt.      
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mniejsza niż 140 cm – nie 

większe niż 142 cm. 

Wysokość 75 cm– nie większa 

niż 75 cm – nie mniejsza niż 73 

cm. 

Wykonanie ergonomiczne. 

Dolny przedni panel kryjący 

nogi – wys. min 50 cm. 

Przepustki kablowe 2 szt. 

umożliwiające prowadzenie 

kabli pod blatem biurka. 

Wyposażone w stopki nie 

rysujące i nie pozostawiające 

śladów na podłodze. 

Kolor buk. 

Wszystkie biurka  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, 
szerokości i jednakowym 
wyglądzie. 
 

11. BIURKO ERGONOMICZNE 

NAROŻNE PRAWE. 

Wymiary (s x g x w):  150 cm -    

cm x 70cm nie mniejsza niż 70 

cm – nie większa niż 72 cm x 

140 cm - nie mniejsza niż 140 

cm – nie większa niż 142 cm x 

60 cm- nie mniejsza niż 60 cm – 

nie większa niż 62 cm  x wys.75 

cm – nie większa niż 75 cm – 

nie mniejsza niż 73 cm. 

Szerokość 150cm – nie mniejsza 

niż 150 cm – nie większe niż 

152 cm. 

Głębokość 140 cm – nie 

mniejsza niż 140 cm – nie 

większe niż 142 cm. 

Wysokość 75 cm– nie większa 

 

 

 

 

10 szt.      
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niż 75 cm – nie mniejsza niż 73 

cm. 

Wykonanie ergonomiczne. 

Dolny przedni panel . kryjący 

nogi - wys. min 50 cm 

Przepustki kablowe  

umożliwiają prowadzenie kabli 

pod blatem stołu. Wyposażone 

w stopki nie rysujące i nie 

pozostawiające śladów na 

podłodze. 

Kolor buk 

Wszystkie biurka  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, 
szerokości i jednakowym 
wyglądzie. 

12. KONTENEREK STACJONARNY 4 
SZUFLADKOWY -  dostawka do 
biurka NAROŻNEGO dot. poz. 
10, 11 
Zamykany zamkiem centralnym  
Wymiary kontenerka: 
wys. 75 cm nie większa niż 75 

cm – nie mniejsza niż 73 cm,  

szer.55 -  nie mniejsza niż 55 cm 

– nie większa niż 57cm, 

głęb. 60 cm nie mniejsza niż 60 

cm – nie większa niż 62 cm 

Zamykany zamkiem 

centralnym.  

Kolor buk. 

Kontenerki maja zostać 

dostarczone o jednakowej 

wysokości, głębokości co w poz. 

nr 10, 11  - biurko. 

Wykonanie umożliwiające 

ustawienie kontenerka  razeme 

z biurkiem (jako 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 szt.      
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przedłużeniebiurka) dot. poz.10, 

11 (z zachowaniem jednolitej 

wysokości i głębokości).  

13. STOLIK KWADRATOWY. 

O wymiarach: blat 80 cm x 80 

cm, wys. 75 cm. Blat o grubości 

2,8 cm, nogi okrągłe rozmiaru Ø 

ok. 4,5-5 cm, z możliwością 

regulacji kolor czarny. Nogi 

mają być przykręcone do 

stelaża, a nie bezpośrednio do 

biurka.  

Kolor – buk 

Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

Wszystkie stoliki  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, 
szerokości i jednakowym 
wyglądzie. 

 

 
1 szt.      

14. SZAFA Z NADSTAWKĄ Z 
PÓŁKAMI 

Wymiary szafy: 
wys. 200 cm 
szer.100 cm  
głęb. 70 cm  
Wyposażona w półki 5 szt.  
o równej wysokości mieszczące 
standardowe segregatory 
biurowe, z możliwością 
regulacji. 
Wymiary nadstawki: 

wys. 80 cm 

szer. 100 cm 

głęb. 70 cm 

Wyposażona w 1 półkę z 
możliwością regulacji. 

 5 szt.      
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Szafa zamykana na klucz. 
Kolor: buk,  
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

Wszystkie szafy  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, 
szerokości i jednakowym 
wyglądzie. 
Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szaf razem obok 

siebie  (z zachowaniem 

jednolitej wysokości).  

15. SZAFA UBRANIOWA Z 
NADSTAWKĄ. 
wysokość całkowita 254 cm 
Wymiary szafy: 
wys. 180 cm 
szer.80 cm 
głęb. 60 cm 
Wymiary nadstawki: 
wys. 74 cm 
szer. 80 cm 
głęb. 60 cm 
 
Szafa zamykana na klucz. 
W górnej części drążek do 
zawieszania ubrań na 
wieszakach, od dołu na wys. 25 
cem półka-wyjmowana. 
Nadstawka wyposażona w 1 
półkę. 
Kolor buk  

Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

Wszystkie szafy  mają zostać 
dostarczone o jednakowej 
wysokości, głębokości, 

 
 

 
 

3 szt.      
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szerokości i jednakowym 
wyglądzie. 
 
Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szaf razem obok 

siebie  (z zachowaniem 

jednolitej wysokości).  

16. SZAFKI stojące zamknięte - ze 
wspólnym blatem 
Na komplet składa się: 
- 1 szafka o wymiarach: wys. 85 
cm  
(razem z blatem), szer. 80 cm, 
głęb. 50 cm 
1 półka 
- 1 szafka o wymiarach: wys. 85 
cm  
(razem z blatem), szer. 60 cm, 
głęb. 50 
1 półka 
Szafki usadowione na cokołach 
Kolor buk 
Kolor blatu do uzgodnienia 
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

szafki  mają zostać dostarczone 

o jednakowej wysokości, 

głębokości i o jednakowym 

wyglądzie co w poz. 17. 

Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szafki razem obok 

siebie  (z zachowaniem 

jednolitej wysokości) co wpoz17 

 1 Kpl.      

17. SZAFKA stojąca zamknięta, bez 
blatu pod zlewozmywak 
- szafka o wymiarach: wys. 85 
cm  
szer. 80 cm, głęb. 50 
Szafka usadowione na cokole 

 1 szt.      
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Dot. poz. 16 
Kolor buk 
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

Szafka  ma zostać dostarczona 

o jednakowej wysokości, 

głębokości i o jednakowym 

wyglądzie co w poz. 16. 

Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szafki razem obok 

siebie  (z zachowaniem 

jednolitej wysokości) co wpoz16 

18. SZAFKA 
Wymiary szafki:  
szer. 80 cm (+/- 2 cm), 
głęb. 50 cm (+/- 2 cm), 
wys. 100 cm (+/- 2 cm), 
Zamykana na klucz. 
wyposażona w półkę z 
możliwością regulacji. 
Kolor buk. 

 
 
 

 
 
 

1 szt.      

19. SZAFKI stojące zamknięte - ze 
wspólnym blatem 
Na komplet składają się 2 szafki 
ze wspólnym blatem: 
- 1 szafka o wymiarach: wys. 
120 cm  
, szer. 80 cm, głęb. 42 cm, 
2 półki, zamykana pełnymi 
drzwiami, Zamykane na klucz 
- 1 szafka o wymiarach: wys. 
120 cm  
, szer. 80 cm, głęb. 42 cm,  
2 półki, zamykana, - drzwiczki 
szklane bezpieczne mleczne 
 gr. min 4- 5mm, w ramach 
aluminowych 
- razem szerokość szafek 160 
cm 

 
 

2 Kpl.      
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Szafki usadowione na cokołach, 
ze wspólnym blatem 
Uchwyty aluminiowe 
Do uzgodnienia strona po 
której ma znajdować się szafka 
z drzwiczkami szklanymi 
bezpiecznymi 
Kolor: do uzgodnienia 
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

Szafka  ma zostać dostarczona 

o jednakowej wysokości, 

szerokości i głębokości o 

jednakowym wyglądzie co w 

poz. 20 

 

Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szafki razem obok 

siebie  (z zachowaniem 

jednolitej wysokości) co 

wpoz.20 

20. SZAFKA stojąca zamknięta 
o wymiarach: wys. 120 cm  
, szer. 80 cm, głęb. 42 cm, 
2 półki, zamykana, 
Szafka usadowiona na cokole. 
Uchwyty aluminiowe 
Zamykana na klucz. 
Dot. poz. 19 
Kolor: do uzgodnienia 
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

Szafka  ma zostać dostarczona 

o jednakowej wysokości, 

szerokości i głębokości o 

jednakowym wyglądzie co w 

poz. 19 

 
 

1 szt.      
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Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szafki razem obok 

siebie  (z zachowaniem 

jednolitej wysokości) co 

wpoz.19 

21. SZAFA Z NADSTAWKĄ 
Zamykana na klucz 
Wymiary szafy: 
wys. 148 cm 
szer.95 cm  
głęb. 50 cm  
Wyposażona w półki o równej 
wysokości z możliwością 
regulacji. 
Szafa dwudrzwiowa (w połowie 

dzielona, góra i dół, w układzie 

2 szafki). Drzwi otwierane 

niezależnie 

każda z szafek dzielona 

pionowo na 2 równe komory, 

każda komora wyposażona w 1 

półkę z możliwością regulacji 

Nadstawka dwudrzwiowa 

Wymiary nadstawki: 

wys. 74 cm 

szer. 95 cm 

głęb. 50 cm 

Nadstawka dzielona pionowo 

na 2 równe komory, każda 

komora wyposażona w 1 półkę 

z możliwością regulacji 

Kolor buk 

Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

szafy  mają zostać dostarczone 

o jednakowej wysokości, 

głębokości i o jednakowym 

wyglądzie  

      
 
 

3 szt.      
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Wykonanie umożliwiające 

ustawienie szafki razem obok 

siebie  (z zachowaniem 

jednolitej wysokości 

22. SZAFKA WISZĄCA 

Zamykana na klucz, 

wyposażona w półkę z 

możliwością regulacji  

Wymiary szafki: 

wys. 50 cm (+/- 2 cm), 

szer. 90 cm (+/- 2 cm), 

głęb. 25 cm (+/- 2 cm), 

Kolor – buk 

Wyposażona w niezbędne 

elementy umożliwiające montaż  

powieszenia w miejscu 

wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 18 szt.      

23. SZAFKA STOJĄCA ZAMYKANA 
Wyposażona w 3 półki z 
możliwością regulacji 
Wymiary szafki: 

wys. 80 cm 

szer. 45 cm 

głęb. 40 cm 

Kolor buk 
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

szafki  mają zostać dostarczone 

o jednakowej wysokości, 

głębokości i o jednakowym 

wyglądzie  

 3 szt.      

24. STOLIK KWADRATOWY. 

O wymiarach: blat 90 cm x 90 

cm, wys. 75 cm. Blat o grubości 

2,8 cm, nogi okrągłe rozmiaru Ø 

 

 
3 szt.      
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ok. 4,5-5 cm, z możliwością 

regulacji kolor czarny. Nogi 

mają być przykręcone do 

stelaża, a nie bezpośrednio do 

biurka.  

Kolor – buk 

Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

stoliki mają zostać dostarczone 

o jednakowej wysokości, 

głębokości i o jednakowym 

wyglądzie  

 

25. BIURKO Z SZUFLADAMI 

Z prawej strony pod blatem 2 

szuflady – każda o wys. 14 cm, 

szer. 28 cm wys. Z przodu 

zakrywająca blenda. 

Na blacie, po prawej stronie 

przelotka. 

Wymiary biurka: 

wys.75 cm 

szer. 110 cm 

głęb. 65 cm 

Kolor – buk 

Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 
 

 1 szt.      

26 STOLIK OKRĄGŁY 
Blat okrągły, średnica   cm, nie 
większa niż 65 cm, nie mniejsza 
niż 63cm,  
wys. 73 cm, nie większa niż 73 
cm, nie mniejsza niż 71 cm 
Kolor - buk 

 3      

Razem    
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Wartość brutto…………………………………….PLN (słownie…………………………………….) W tym stawka podatku VAT………. 

Wartość netto…………………………………….PLN (słownie…………………………………….) 

………………………………dnia………………………………….… …………………………………………………………………. 

                     (podpis Wykonawcy)          
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F O R M U L A RZ   ASORTYMENTOWO – CENOWY 

CZĘŚĆ 2 

Formularz należy wypełnić w zakresie wszystkich pozycji asortymentowych tych części zamówienia, których oferta dotyczy. 

 

 

 

pieczęć firmowa 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa (wraz  

z montażem) mebli w podziale na 5 części”, sprawa PN 20/20 my niżej podpisani przedstawiamy kalkulację cenową asortymentu wykonaną na podstawie 

opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ): 

Część 2:  „Meble na potrzeby wyposażenia rejonu zakwaterowania Kompanii I rocznika ” 

UWAGA!!! 
Dotyczy producentów mebli: 
Jeżeli mebel jest produkowany przez Wykonawcę i nie ma nadanej nazwy lub nr katalogowego, Zamawiający wymaga wpisania w kolumnie 
nr 3 „nazwa lub/i nr katalogowy produktu …" formuły „Jestem producentem mebla, mebel wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
określonym w załączniku nr 7 do SIWZ”.  
Dotyczy mebli katalogowych: 
Jeżeli mebel ma nadaną nazwę lub/i nr katalogowy to w kolumnie nr 3 „nazwa lub/i nr katalogowy produktu …" należy podać informacje 
pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany produkt np.:  nazwę lub/i nr katalogowy produktu, oraz dołączyć do oferty jego opis wraz 
ze zdjęciem/wizualizacją produktu, z zaznaczeniem pozycji, której opis dotyczy, oraz podania wszystkich parametrów potwierdzających zgodność 
oferowanego produktu z wymaganiami SIWZ. 
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L.p. Przedmiot zamówienia 

Dotyczy producentów mebli: 
Jeżeli mebel jest produkowany przez 
Wykonawcę i nie ma nadanej nazwy lub nr 
katalogowego, Zamawiający wymaga 
wpisania w tej kolumnie 
formuły „Jestem producentem mebla, 
mebel wykonany zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia określonym w 
załączniku nr 7 do SIWZ”. 
 
Dotyczy mebli katalogowych: 
Jeżeli mebel ma nr katalogowy, należy 
podać w tej kolumnie informacje 
pozwalające jednoznacznie zidentyfikować 
oferowany produkt w szczególności: nazwę 
producenta/Nazwę asortymentu (model) i 
jego nr katalogowy itp. 

Ilość sztuk 

Cena 
jednostkowa  

netto  
 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena 
całkowita 

kol.4xkol.5 

Cena 
całkowita 

 
kol.4xkol.6 

Stawka 
VAT 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. SZAFA UBRANIOWA Z 
NADSTAWKĄ, WOLNOSTOJĄCA 
wysokość całkowita 300 cm 
Wymiary szafy: 
wys. 180 cm 
szer.70 cm  
głęb. 60 cm  
Szafa dzielona pionowo na 2 
równe komory, wymiar 1 komory 
szer. 35 cm, każda komora 
wyposażona w półki 4 szt. z czego 
dolna półka wys. 35 cm, pozostałe 
półki o równej wysokości ok. 26-28 
cm. Półki z możliwością regulacji 
Wymiary nadstawki: 

wys. 120 cm 

szer. 70 cm 

głęb. 60 cm 

Nadstawka dzielona pionowo na 2 
równe komory, wymiar 1 komory 
szer. 35 cm, każda komora 
wyposażona w drążek do 

 

32 szt.      
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zawieszania ubrań na wieszakach. 
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

szafa stojąca ma zostać 
dostarczona o jednakowej 
wysokości, głębokości,  , 
jednakowym wyglądzie), 
wykonanie umożliwiające 
ustawienie razem. 
Kolor - buk 
Szafy mają być stawiane w 
zestawie po 2 szt. obok siebie, 
mają być połączone śrubami 
rzymskimi. 

2. SZAFA Z NADSTAWKĄ 
z półkami z możliwością regulacji, 
zamykana na klucz. 
wysokość całkowita 300 cm 
Wymiary szafy: 
wys. 180 cm 
szer.70 cm  
głęb. 60 cm  
Wymiary nadstawki: 

wys. 120 cm 

szer. 70 cm 

głęb. 60 cm 

Kolor - buk 
Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca. 

szafa stojąca ma zostać 
dostarczona o jednakowej 
wysokości, głębokości,  , 
jednakowym wyglądzie), 
wykonanie umożliwiające 
ustawienie razem. 
Kolor - buk 
Szafy mają być stawiane w 
zestawie po 2 szt. obok siebie, 

 4 szt.      
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mają być połączone śrubami 
rzymskimi. 

3. STOLIK KWADRATOWY. 

O wymiarach: blat 80 cm x 80 cm, 

wys. 75 cm. Blat o grubości 2,8 cm, 

nogi okrągłe rozmiaru Ø ok. 4,5-5 

cm, z możliwością regulacji kolor 

czarny. Nogi mają być przykręcone 

do stelaża,  

a nie bezpośrednio do biurka. 

Kolor – buk 

Wymiar mebla istotny, 

przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca 

stoliki mają zostać dostarczone o 
jednakowej wysokości, głębokości,  
, jednakowym wyglądzie 

 3 szt.      

4. BIURKO Z KONTENEREM 
ZINTEGROWANYM ORAZ 
Z SZUFLADĄ. 
Z lewej strony pod blatem 
kontener o szer. 40 cm, zamykany 
drzwiczkami , przedzielony 1 
poziomą półką na komory z 
możliwością regulacji, dolna 
komora o wys. 35 cm, pod blatem 
szuflada wys. 10 cm. Z przodu 
zakrywająca blenda 
 
Wymiary biurka: 

wys.75 cm (+/- 2 cm) 

szer. 12cm (+/- 2 cm) 

głęb. 70 cm (+/- 2 cm) 

Kolor – buk 
biurka mają zostać dostarczone o 
jednakowej wysokości, głębokości,  
, jednakowym wyglądzie 

   3 szt.      

Razem    
Wartość brutto…………………………………….PLN (słownie…………………………………….) W tym stawka podatku VAT………. 
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Wartość netto…………………………………….PLN (słownie…………………………………….) 

………………………………dnia………………………………….… …………………………………………………………………. 

                     (podpis Wykonawcy)          
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F O R M U L A RZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY 

CZĘŚĆ 3 

Formularz należy wypełnić w zakresie wszystkich pozycji asortymentowych tych części zamówienia, których oferta dotyczy. 

 

 

 

pieczęć firmowa 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa (wraz 

 z montażem) mebli w podziale na 5 części”, sprawa PN 20/20 my niżej podpisani przedstawiamy kalkulację cenową asortymentu wykonaną na podstawie 

opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ): 

 

Część 3:  „Szafy metalowe” 

UWAGA!!! 
Dotyczy producentów mebli: 
Jeżeli mebel jest produkowany przez Wykonawcę i nie ma nadanej nazwy lub nr katalogowego, Zamawiający wymaga wpisania w kolumnie 
nr 3 „nazwa lub/i nr katalogowy produktu …" formuły „Jestem producentem mebla, mebel wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
określonym w załączniku nr 7 do SIWZ”.  
Dotyczy mebli katalogowych: 
Jeżeli mebel ma nadaną nazwę lub/i nr katalogowy to w kolumnie nr 3 „nazwa lub/i nr katalogowy produktu …" należy podać informacje 
pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany produkt np.:  nazwę lub/i nr katalogowy produktu, oraz dołączyć do oferty jego opis wraz 
ze zdjęciem/wizualizacją produktu, z zaznaczeniem pozycji, której opis dotyczy, oraz podania wszystkich parametrów potwierdzających zgodność 
oferowanego produktu z wymaganiami SIWZ. 
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L.p. Przedmiot zamówienia 

Dotyczy producentów mebli: 
Jeżeli mebel jest produkowany 
przez Wykonawcę i nie ma 
nadanej nazwy lub nr 
katalogowego, Zamawiający 
wymaga wpisania w tej kolumnie 
formuły „Jestem producentem 
mebla, mebel wykonany zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia 
określonym w załączniku nr 7 do 
SIWZ”. 
 
Dotyczy mebli katalogowych: 
Jeżeli mebel ma nr katalogowy, 
należy podać w tej kolumnie 
informacje pozwalające 
jednoznacznie zidentyfikować 
oferowany produkt w 
szczególności: nazwę 
producenta/Nazwę asortymentu 
(model) i jego nr katalogowy itp. 

Ilość 
sztuk 

Cena 
jednostkowa  

netto  
 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena 
całkowita 

kol.4xkol.5 

Cena 
całkowita 

 
kol.4xkol.6 

Stawka 
VAT 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 SZAFA METALOWA UBRANIOWA 1 DRZWIOWA - 

słupek:  

Wymiary: 

Wys. 240 cm 

Szer. 40 cm 

Głeb. 60 cm 

zamykana zamkiem patentowym. Przedzielona na 3 

części: górna półka wys. 40 cm, srodkowa wysok. 

165 cm wyposażona w drążek do wieszania ubrań, 

dolna częśc (półka ) wysok. ok.35 cm, wyposażona 

w system otworów wentylacyjnych ( poprzez które 

odbywa się wentylacja szafy) Kolor szary według 

palety RAL 7001.( kolor szary).  

Wymiar mebla istotny, przeznaczony pod konkretne 

miejsce, ograniczenie miejsca 

szafy mają zostać dostarczone o jednakowej 

wysokości, głębokości,  , jednakowym wyglądzie, 

wykonanie umożliwiające ustawienie razem. 

 80 szt      
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Razem    
Wartość brutto…………………………………….PLN (słownie…………………………………….) W tym stawka podatku VAT………. 

Wartość netto…………………………………….PLN (słownie…………………………………….) 

………………………………dnia………………………………….… …………………………………………………………………. 

                     (podpis Wykonawcy)          
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F O R M U L A RZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY 

CZĘŚĆ 4 

Formularz należy wypełnić w zakresie wszystkich pozycji asortymentowych tych części zamówienia, których oferta dotyczy. 

 

 

 

pieczęć firmowa 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa (wraz 

 z montażem) mebli w podziale na 4 części”, sprawa PN 20 /20  my niżej podpisani przedstawiamy kalkulację cenową asortymentu wykonaną na podstawie 

opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ): 

 

Część 4: „Meble na potrzeby wyposażenia Domu Studenckiego SGSP” 

UWAGA!!! 
Dotyczy producentów mebli: 
Jeżeli mebel jest produkowany przez Wykonawcę i nie ma nadanej nazwy lub nr katalogowego, Zamawiający wymaga wpisania w kolumnie 
nr 3 „nazwa lub/i nr katalogowy produktu …" formuły „Jestem producentem mebla, mebel wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
określonym w załączniku nr 7 do SIWZ”.  
Dotyczy mebli katalogowych: 
Jeżeli mebel ma nadaną nazwę lub/i nr katalogowy to w kolumnie nr 3 „nazwa lub/i nr katalogowy produktu …" należy podać informacje 
pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany produkt np.:  nazwę lub/i nr katalogowy produktu, oraz dołączyć do oferty jego opis wraz 
ze zdjęciem/wizualizacją produktu, z zaznaczeniem pozycji, której opis dotyczy, oraz podania wszystkich parametrów potwierdzających zgodność 
oferowanego produktu z wymaganiami SIWZ. 
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L.p. Przedmiot zamówienia 

Dotyczy producentów mebli: 
Jeżeli mebel jest produkowany przez 
Wykonawcę i nie ma nadanej nazwy lub 
nr katalogowego, Zamawiający wymaga 
wpisania w tej kolumnie 
formuły „Jestem producentem mebla, 
mebel wykonany zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia określonym w 
załączniku nr 7 do SIWZ”. 
 
Dotyczy mebli katalogowych: 
Jeżeli mebel ma nr katalogowy, należy 
podać w tej kolumnie informacje 
pozwalające jednoznacznie 
zidentyfikować oferowany produkt w 
szczególności: nazwę producenta/Nazwę 
asortymentu (model) i jego nr katalogowy 
itp. 

Ilość sztuk 

Cena 
jednostkowa  

netto  
 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena 
całkowita 

kol.4xkol.5 

Cena 
całkowita 

 kol.4xkol.6 
Stawka VAT 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 Szafka kuchenna dolna stojąca z 

blatem, 

(na nóżkach z zabezpieczeniem przed 

rysowaniem podłogi) typu Family Line 

lub równoważna pod względem 

wymiarów, kolorystyki, użytych 

materiałów oraz ogólnego wyglądu. 

Szafka kuchenna stojąca z blatem, 
wyposażona  w 3 szuflady – w tym 1 
górna szuflada z przegródkami na 
sztuce,  
szer. 80cm (+/- 2 cm), 
wys.82cm (+/- 2 cm), 
 gł. 46 cm (+/- 2 cm). 
Kolor dąb sonoma. Tożsama z 
modelem: BRW 
Kolor blatu Kashmir white–tożsamy z 
modelem BRW. 
Wszystkie szafki stojące mają zostać 
dostarczone o jednakowej wysokości, 

 3 szt.      
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głębokości, szerokości , jednakowym 
wyglądzie, wykonanie umożliwiające 
ustawienie razem. 

2 Szafka kuchenna dolna stojąca wraz ze 

zlewozmywakiem, 

(na nóżkach z zabezpieczeniem przed 

rysowaniem podłogi) typu Family Line 

lub równoważna pod względem 

wymiarów, kolorystyki, użytych 

materiałów oraz ogólnego wyglądu. 

 
Szafka kuchenna stojąca    ze 
zlewozmywakiem, wymiary: 
szer. 80cm (+/- 2 cm),  
wys.82cm (+/- 2 cm), 
gł. 46 cm (+/- 2 cm). 
Kolor dąb sonoma. Tożsama z 
modelem: BRW 
Wszystkie szafki stojące mają zostać 
dostarczone o jednakowej wysokości, 
głębokości, szerokości , jednakowym 
wyglądzie, wykonanie umożliwiające 
ustawienie razem. 

 

4 szt      

3 Szafka kuchenna dolna stojąca z 

blatem, 

(na nóżkach z zabezpieczeniem przed 

rysowaniem podłogi) typu Family Line 

lub równoważna pod względem 

wymiarów, kolorystyki, użytych 

materiałów oraz ogólnego wyglądu. 

Szafka kuchenna stojąca z blatem, 
 1 szuflada na górze z przegródkami na 
sztuce, reszta zamknięta z 1 półką, 
wymiary: 
szer. 40cm(+/- 2 cm), 
 wys.82cm(+/- 2 cm), 
 gł. 46 cm (+/- 2 cm), 
Kolor dąb sonoma. Tożsama z 
modelem: BRW 
Kolor blatu Kashmir white–tożsamy z 

 

1 szt      
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modelem BRW. 
 
szafka stojąca ma zostać dostarczona o 

jednakowej wysokości, głębokości,  , 

jednakowym wyglądzie (co szafka w 

poz. nr 1, 2), wykonanie umożliwiające 

ustawienie razem 

4 Szafka kuchenna górna wisząca z 

suszarką, 

 (na naczynia) typu Family Line lub 

równoważna pod względem wymiarów, 

kolorystyki, użytych materiałów oraz 

ogólnego wyglądu. 

Szafka kuchenna wisząca z suszarką, 
wymiary: 
 szer. 80cm (+/- 2 cm),  
 wys.72cm (+/- 2 cm),  
 gł. 30 cm (+/- 2 cm). 
Kolor dąb sonoma. Tożsama z 
modelem: BRW 
 
Wszystkie szafki wiszące mają zostać 
dostarczone o jednakowej wysokości, 
głębokości, szerokości , jednakowym 
wyglądzie, wykonanie umożliwiające 
ustawienie/zawieszenie razem. 
Wyposażona w niezbędne elementy 
umożliwiające montaż  powieszenia w 
miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego 

 4 szt.      

5 Szafka kuchenna górna wisząca 

(otwierana podwójnie poziomo), 

zamknięta typu Family Line lub 

równoważna pod względem wymiarów, 

kolorystyki, użytych materiałów oraz 

ogólnego wyglądu. 

 

Szafka kuchenna wiszącai zamknięta, 
wymiary; 
szer. 80cm (+/- 2 cm), ,  

 4 szt.      
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wys.72cm  (+/- 2 cm),  
gł. 30 cm (+/- 2 cm). 
Kolor dąb sonoma. Tożsama z 
modelem: BRW 
 
Wszystkie szafki wiszące mają zostać 
dostarczone o jednakowej wysokości, 
głębokości, szerokości , jednakowym 
wyglądzie, wykonanie umożliwiające 
ustawienie/zawieszenie razem (również 
z szafkami co wpoz. 4.) 
 
Wyposażona w niezbędne elementy 
umożliwiające montaż  powieszenia w 
miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego 
 
Załącznik nr 1 str. 30 i 31 

6 Tapczan/łóżko 1 osobowy,  

Wymiary: długość: 199-204 cm 

szerokość: 80 -85cm 

wysokość: 45-55 cm, 

posiada pojemnik na pościel, 

powierzchnia spania wykonana jest z 

użyciem sprężyn bonellowych, Tapczan 

otwierany jest z boku. 

Skrzynia w wybarwieniu w kolorze: 

buku. Górna część tapicerowana – 

powierzchnia do spania trwałą tkaniną 

o jednolitej barwie, odporną na 

zmechacenia i ścieranie (odcień szary) 

kolor do uzgodnienia. 

Wymiar mebla istotny, przeznaczony 

pod konkretne miejsce, ograniczenie 

miejsca. 

 1 szt.      

Razem    
Wartość brutto…………………………………….PLN (słownie…………………………………….) W tym stawka podatku VAT………. 

Wartość netto…………………………………….PLN (słownie…………………………………….) 
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………………………………dnia………………………………….… …………………………………………………………………. 

                     (podpis Wykonawcy)          
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F O R M U L A RZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY 

CZĘŚĆ 5 

Formularz należy wypełnić w zakresie wszystkich pozycji asortymentowych tych części zamówienia, których oferta dotyczy. 

 

 

 

pieczęć firmowa 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul. Słowackiego 52/54 

01-629 Warszawa 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu do udziału w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa (wraz z montażem) mebli 

w podziale na 5 części”, sprawa PN 20/20 my niżej podpisani przedstawiamy kalkulację cenową asortymentu wykonaną na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 7 do SIWZ): 

 

Część 5:  „Fotele i Krzesła” 

UWAGA!!! 
Dotyczy producentów mebli: 
Jeżeli mebel jest produkowany przez Wykonawcę i nie ma nadanej nazwy lub nr katalogowego, Zamawiający wymaga wpisania w kolumnie 
nr 3 „nazwa lub/i nr katalogowy produktu …" formuły „Jestem producentem mebla, mebel wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
określonym w załączniku nr 7 do SIWZ”.  
Dotyczy mebli katalogowych: 
Jeżeli mebel ma nadaną nazwę lub/i nr katalogowy to w kolumnie nr 3 „nazwa lub/i nr katalogowy produktu …" należy podać informacje 
pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany produkt np.:  nazwę lub/i nr katalogowy produktu, oraz dołączyć do oferty jego opis wraz 
ze zdjęciem/wizualizacją produktu, z zaznaczeniem pozycji, której opis dotyczy, oraz podania wszystkich parametrów potwierdzających zgodność 
oferowanego produktu z wymaganiami SIWZ. 
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L.p. Przedmiot zamówienia 

Dotyczy producentów mebli: 
Jeżeli mebel jest produkowany przez 
Wykonawcę i nie ma nadanej nazwy 
lub nr katalogowego, Zamawiający 
wymaga wpisania w tej kolumnie 
formuły „Jestem producentem 
mebla, mebel wykonany zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia 
określonym w załączniku nr 7 do 
SIWZ”. 
 
Dotyczy mebli katalogowych: 
Jeżeli mebel ma nr katalogowy, 
należy podać w tej kolumnie 
informacje pozwalające 
jednoznacznie zidentyfikować 
oferowany produkt w szczególności: 
nazwę producenta/Nazwę 
asortymentu (model) i jego nr 
katalogowy itp. 

Ilość sztuk 

Cena 
jednostkowa  

netto  
 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena 
całkowita 

kol.4xkol.5 

Cena 
całkowita 

 
kol.4xkol.6 

Stawka 
VAT 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 Krzesło biurowe  

Typu Nodi BS HD lub równoważne pod 

względem wymiarów, kolorystyki, 

użytych materiałów oraz ogólnego 

wygladu. 

Ergonomiczne z regulowanym 

zagłówkiem. Podstawa jezdna trwała 

(min. 5 ramienna, zapobiegająca 

przewróceniu) oraz elementy 

plastikowe, rama oparcia podłokietniki 

w kolorze czarnym. 

Oparcie oraz zagłówek pokryte siatką w 

kolorze czarnym. Oparcie posiada profil 

części lędźwiowej kręgosłupa, którego 

wysokość jest regulowana 

Krzesło wyposazone jest w  

synchroniczny mechanizm ruchowy lub 

równoważny umozliwiajacy płynny ruch 

 
 

30 szt.   
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siedziska i oparcia. Posiada regulację 

głębokości siedziska oraz regulowane 

podłokietniki oraz regulację całego 

siedziska góra-dól, aby ustawić krzesło 

na własciwej wysokości względem 

biurka (za płynną regulację odpowiada 

podnośnik pneumatyczny). 

Krzesło posiada kółka do powierzchni 

min.dywanowych 

Siedzisko tapicerowane trwałą tkaniną o 

jednolitej barwie, odporną na 

zmechacenia i ścieranie – kolor czarny 

2 Krzesło konferencyjne, 

 typu Arioso lub równoważne pod 

względem wymiarów, kolorystyki, 

użytych materiałów oraz ogólnego 

wyglądu. 

Siedzisko i oparcie oddzielne,  

miękkie, tapicerowane. Uchwyt w 

górnej części oparcia ułatwiający 

przenoszenie krzesła. Metalowa 

rama/stelaż krzesła- kolor czarny, 

możliwość składowania w stosie 

(sztampowania).  

Tkanina z włókna syntetycznego, 

charakteryzuje się odpornością na 

śieranie Posiada wyrazny splot włókien, 

który nie nadaje tkaninie efektu 

szorstkości 

Tkanina obiciowa (odcień niebieski – do 

uzgodnienia) 

100% syntetyczna przeznaczona dla 

krzeseł biurowych (np. tkanina C) 

 

22 szt.      

3 

TABORET OBROTOWY (na kółkach) 

Okrągłe siedzisko lakierowane ze sklejki 

w kolorze buku. Dzwignia umieszczona 

pod siedziskiem  

umożliwia płynnie regulować wysokość 

 25 szt.      
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taboretu w czasie użytkowania. Silidna 

stalowa podstawa z kółkami o 

powierzchni twardych (nie niszczące 

powierzchni)  

Zakres regulacji siedziska 40-53 cm (+/1 

cm), regulacja wysokości za pomocą 

podnośnika pneumatycznego, siedzisko 

min.: 34 cm/ 2 cm (srednica grubości) 

Kolor sklejki - buk 
 

Razem    
Wartość brutto…………………………………….PLN (słownie…………………………………….) W tym stawka podatku VAT………. 

Wartość netto…………………………………….PLN (słownie…………………………………….) 

………………………………dnia………………………………….… …………………………………………………………………. 

                     (podpis Wykonawcy)          

 


