
 

                 Załącznik 4.12 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY 

 

Część nr 12 pn. MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR WRAZ Z MONTAŻEM – POMIESZCZENIE SOCJALNE” 

 

L.p. Nazwa Opis wymagań j.m. ilość 
Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

(5x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 SZAFKA DOLNA O 

SZEROKOŚCI 60 

CM 

Szafka dolna, szerokość 60 cm, pod zlewozmywak: 

- szafka składająca się z części jedno drzwiowej; 

- szafka przeznaczona pod zlewozmywak; 

- szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym 

hamulcem (ciche domykanie); 

- uchwyt szafki metalowy o szerokości 192 mm; 

- szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 

14 cm. 

Wykonanie: 

- front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, 

kolor drewnopodobny; 

- korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem 

PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; 

- zamawiający wymaga próbkę materiału. 

Wymiary szafki: 

- wysokość 86 cm plus blat 3,8 cm; 

- szerokość 60 cm; 

- głębokość 51 cm plus front szafki. 

szt. 1   



 

2 FRONT DOLNY 

MOCOWANY DO 

ZMYWARKI O 

SZEROKOŚCI 60 

CM 

Front dolny, mocowany do zmywarki o szerokość 

60 cm: 

Wykonanie: 

- front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, 

kolor drewnopodobny; 

- zamawiający wymaga próbkę materiału. 

Wymiary frontu: 

- wysokość 71,3 cm; 

- szerokość 59,6 cm. 

szt. 1   

3 SZAFKA DOLNA, 

ZABUDOWA 

PŁYTY 

INDUKCYJNEJ 

Szafka dolna, zabudowa płyty indukcyjnej, 

szerokość 60 cm: 

- szafka przeznaczona pod zabudowę płyty 

indukcyjnej o szerokości 28,8 cm; 

- szafka wyposażona w jedną półkę; 

- uchwyt szafki metalowy o szerokości 192 mm; 

- szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 

14 cm. 

Wykonanie: 

- front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, 

kolor drewnopodobny; 

- korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem 

PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; 

- półka wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem 

PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; 

- zamawiający wymaga próbkę materiału. 

Wymiary szafki: 

- wysokość 86 cm plus blat 3,8 cm; 

- szerokość 60 cm; 

- głębokość 51 cm plus front szuflady. 

 

szt. 1   

4 SZAFKA DOLNA (3 

SZUFLADY) O 

Szafka dolna, trzy szuflady, szerokość 60 cm: 

- szafka składająca się z trzech szuflad; 
szt. 1   



 

SZEROKOŚCI 60 

CM 

- szuflady wyposażone w prowadnice 

samodomykające (ciche domykanie); 

- uchwyt szafki metalowy o szerokości 192 mm; 

- szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 

14 cm. 

Wykonanie: 

- front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, 

kolor drewnopodobny; 

- korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem 

PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; 

- zamawiający wymaga próbkę materiału. 

Wymiary szafki: 

- wysokość 86 cm plus blat 3,8 cm; 

- szerokość 60 cm; 

- głębokość 51 cm plus fronty szuflad. 

 

5 SZAFKA DOLNA, 

WYSOKA O 

SZEROKOŚCI 50 

CM 

Szafka dolna, wysoka szerokość 50 cm: 

- szafka składająca się z części jedno drzwiowej; 

- szafka posiadająca pięć półek; 

- szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym 

hamulcem (ciche domykanie); 

- uchwyt szafki metalowy o szerokości 192 mm; 

- szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 

14 cm. 

Wykonanie: 

- front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, 

kolor drewnopodobny; 

- korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem 

PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; 

- półki wykonane z płyty laminowanej z obrzeżem 

PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; 

- zamawiający wymaga próbkę materiału. 

szt. 1   



 

Wymiary szafki: 

- wysokość 175 cm; 

- szerokość 50 cm; 

- głębokość 51 cm plus front szafki. 

 

6 SZAFKA DOLNA, 

WYSOKA O 

SZEROKOŚCI 50 

CM 

Szafka dolna, wysoka szerokość 50 cm: 

- szafka składająca się z części jedno drzwiowej; 

- szafka posiadająca jedną półkę; 

- szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym 

hamulcem (ciche domykanie); 

- uchwyt szafki metalowy o szerokości 192 mm; 

- szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 

14 cm. 

Wykonanie: 

- front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, 

kolor drewnopodobny; 

- korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem 

PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; 

- półka wykonana z płyty laminowanej z obrzeżem 

PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; 

- zamawiający wymaga próbkę materiału. 

Wymiary szafki: 

- wysokość 137 cm; 

- szerokość 50 cm; 

- głębokość 51 cm plus front szafki. 

 

szt. 1   

7 SZAFKA GÓRNA, 

WISZĄCA O 

SZEROKOŚCI 60 

CM 

Szafka górna, szerokość 60 cm: 

- szafka składająca się z części jedno drzwiowej; 

- szafka posiadająca dwie półki; 

- szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym 

hamulcem (ciche domykanie); 

- uchwyt szafki metalowy o szerokości 192 mm. 

szt. 4   



 

Wykonanie: 

- front wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm, 

kolor drewnopodobny; 

- korpus wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem 

PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; 

- półka wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem 

PCV o grubości 18 mm, kolor drewnopodobny; 

- zamawiający wymaga próbkę materiału. 

Wymiary szafki: 

- wysokość 72 cm; 

- szerokość 60 cm; 

- głębokość 33 cm plus front szafki. 

W jednej z szafek wiszących zamontowany okap 

kuchenny podszafkowy. 

 

8 BLAT 
Wymiary blatu: 

- wysokość 3,8 cm; 

- szerokość 300 cm; 

- głębokość 60 cm; 

Wykonanie: 

- blat wykonany z płyty wiórowej okleina HPL o 

grubości 3,8 cm; 

- kolor blatu: imitacja betonu; 

- zamawiający wymaga próbkę materiału. 

 

szt. 1   

9 COKÓŁ 
Cokół o wymiarach: 

- wysokość 14 cm; 

- szerokość 400 cm; 

Wykonanie: 

- cokół wykonany z płyty meblowej w kolorze 

drewnopodobnym; 

- zamawiający wymaga próbkę materiału. 

szt.  1   



 

10 STÓŁ 
Wykonanie stołu: 

- blat stołu z laminowaną powierzchnią w kolorze 

drewnopodobnym; 

- zamawiający wymaga próbkę materiału. 

- konstrukcja stołu metalowy stelaż.  

- ilość nóg: 4. Nogi stołu o przekroju 40 mm x 40 mm. 

Malowane proszkowo. Kolor czarny. 

Wymiary stołu: 

- blat o wymiarach 90 cm x 90 cm; 

- grubość blatu 25 mm;  

- wysokość stołu 76 cm. 

- obrzeże ABS 2 mm. 

 

szt. 2   

11 KRZESŁO 
Krzesło w wersji z siedziskiem i oparciem z tworzywa 

sztucznego. Solidna, metalowa chromowana lub 

lakierowana rama krzesła. 

Łatwe do utrzymania w czystości. 

Siedzisko o wymiarach:  

- szerokość 47,5 cm; 

- głębokość 41,5 cm. 

Wysokość całkowita krzesła: 77 cm; 

Szerokość całkowita krzesła: 54,5 cm; 

Głębokość całkowita krzesła: 42,5 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Kolor siedziska i oparcia: szary. 

Uchwyt w oparciu ułatwiający przenoszenie. 

Możliwość składowania w stosie (max 12 szt.). 

Produkt posiadający Atest Badań 

Wytrzymałościowych. 

 

szt. 8   

12 OKAP 
Okap podszafkowy: 

Wymiary: szerokość: 55 cm x wysokość 17,8 cm x 
szt. 1   



 

PODSZAFKOWY głębokość 31 cm 

Tolerancja rozmiaru +/-0,5 cm 

Oświetlenie: ledowe 1x5 W 

Sterowanie: mechaniczne 

Regulacja prędkości: skokowa 3 stopnie 

Liczba silników: 1 

Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg 

Filtry przeciwtłuszczowe: metalowe 

Średnica wylotu powietrza: co najmniej 12 cm 

Kolor: biały 

Wykończenie: stal nierdzewna, szkło 

Wyposażenie elementy do montażu, instrukcja 

obsługi w języku polskim. 

 

13 ZMYWARKA 
Wymiary: szerokość 59,5 cm x wysokość 82 cm x 

głębokość 57 cm (+/- 0,5 cm). 

Panel sterujący: zintegrowany (zakryty). 

Kolor: nie dotyczy 

Temperatury zmywania: 40, 45, 50, 60, 65 

Sterowanie: elektroniczne 

Wyświetlacz elektroniczny: LED (diodowy) 

Wskaźnik braku soli: tak 

Wskaźnik braku nabłyszczacza: tak 

Opóźnienie startu pracy: tak 

System mycia sztućców: szuflada na sztućce 

Wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:    

Klasa energetyczna: A++ 

Pojemność: minimum 14 kpl. 

Klasa suszenia: A 

Klasa zmywania: A 

Rodzaj zmywarki: zmywarka do zabudowy 

szt. 1   



 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:    

Zabezpieczenie przed zalaniem: wewnętrzne 

WYPOSAŻENIE:    

Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, 

karta gwarancyjna, szuflada na sztućce, wąż 

dopływowy, wąż odpływowy. 

 

14 PŁYTA 

INDUKCYJNA 

Dane techniczne płyty indukcyjnej: 

Wymiary: szerokość 28,8 cm x wysokość 52 cm x 

głębokość 52 cm (+/- 0,5 cm). 

Kolor płyty grzewczej: czarny 

Napięcie zasilania: 230V 

Pola grzewcze: 2 pola indukcyjne 

Rodzaj rusztu: nie dotyczy 

Wykonanie płyty grzewczej: szklane - szlif po bokach 

Funkcje dodatkowe: 9 poziomów mocy grzania, timer, 

zegar. 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:    

Bezpieczeństwo użytkowania: blokada przed 

przypadkowym uruchomieniem, zabezpieczenie przed 

przegrzaniem. 

 

szt. 1   

15 LODÓWKA 
Wymiary bez elementów wystających: wysokość 170 

cm x szerokość 54 cm x głębokość 57,6 cm (+/- 2 cm). 

Kolor: grafitowy ciemny 

Kolor/wykończenie boków: czarny 

Położenie zamrażarki na dole 

Bezszronowa (No Frost): pełny No Frost 

Sterowanie: elektroniczne 

Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak 

Liczba termostatów: 1 

Liczba agregatów: 1 

szt. 1   



 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA    

Klasa energetyczna: A++ 

FUNKCJE    

Dodatkowe informacje: oświetlenie ledowe 

CHŁODZIARKA:    

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: No 

Frost. 

Szybkie chłodzenie: tak 

ZAMRAŻARKA:    

Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażarki: No 

Frost 

Zdolność zamrażania: minimum 3,5 kg/24h 

Wyposażenie: 3 szuflady, pojemniki na kostki lodu 

Bezpieczeństwo użytkowania: półki wykonane ze 

„szkła bezpiecznego”. 

 

16 KUCHENKA 

MIKROFALOWA  

Dane techniczne kuchenki mikrofalowej: 

Pojemność: minimum 23 litry 

Moc mikrofal: minimum 800 W 

Sterowanie: elektroniczne 

Funkcje podstawowe: grill, opiekanie na chrupko, 

podgrzewanie, rozmrażanie. 

Sposób otwierania drzwi: w bok - w lewą stronę 

Grill: zwykły 

Moc grilla” minimum 1100 W 

Automatyczny dobór czasu: rozmrażania 

System rozprowadzania mikrofal: przestrzenny 

Funkcje dodatkowe: 6 poziomów mocy, blokada 

rodzicielska, pochłaniacz zapachów, podtrzymywanie 

ciepła potraw, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, 

szybkie rozmrażanie, szybki start, timer, wyświetlacz 

LED, zegar. 

szt. 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talerz obrotowy: tak 

Wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna 

Kolor: czarny 

PARAMETRY FIZYCZNE:    

Wymiary: szerokość 48,9 cm x wysokość 27,5 cm x 

głębokość 39,2 cm (+/- 2 cm). 

 

Razem brutto  



 

 

 

 

…………………………………… 

  podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

         (lub osób uprawnionych) 

    do reprezentowania Wykonawcy 

 

 


