
 

                  Załącznik 4.4 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY 

 



 

Część nr 4 pn. „KOMPLET MEBLI KUCHENNYCH WRAZ Z MONTAŻEM” 

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

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

(5x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ZLEWOZMYWAK Z 

BATERIĄ 

Zlewozmywak granitowy 2-komorowy bez ociekacza 

w zestawie z baterią oraz syfonem z korkiem 

manualnym. 

Wymiar zlewozmywaka: 76 cm x 49,5 cm 

Rozmiar podbudowy szafki: od 80 cm 

Rozmiar komory: 34 cm x 31,5 cm 

Głębokość komory: 17 cm 

Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. 

Odpływ: syfon 3 1/2" z korkiem manualnym oraz 

możliwością podłączenia pralki. 

Ociekacz: brak ociekacza 

Sposób montażu: wpuszczany w blat 

Otwory: posiada jeden otwór na baterię. 

STANDARDY I JAKOŚĆ: 

- zgodny z wymogami norm Polskich i Europejskich; 

- posiadający atest higieniczny Państwowego Zakładu 

Higieny; 

- wysoka odporność na zarysowania oraz szok 

termiczny; 

Skład zlewozmywaka: dedykowane żywice oraz 

kruszywo granitowe. 

SPECYFIKACJA SYFONU: 

- przeznaczenie: zlewozmywaki granitowe 

szt. 1   



 

- konfiguracja: 2 komory 

- otwór odpływowy: 3,5”; fi=90 mm 

- korek: manualny 

- możliwość podłączenia zmywarki/pralki: TAK 

SPECYFIKACJA BATERII: 

- typ głowicy: ceramiczna 

- rozmiar głowicy: 4 cm 

- rozmiar otworu do montażu: 3,5 cm 

- wysokość wylewki: 30 cm 

- zasięg wylewki: 19 cm 

- wężyki przyłączeniowe: 3/8 cala 

- tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. 

- atesty: produkt posiada atest PZH 

Kolor zlewozmywaka i baterii: beżowy 

2 SZAFKA DOLNA 

ZABUDOWA 

ZLEWOZMYWAKA, 

90 CM 

Szafka dolna, szerokość 90 cm pod zlewozmywak: 
- szafka składająca się z części dwudrzwiowej; 

- szafka przeznaczona pod zlewozmywak; 

- szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym 

hamulcem (ciche domykanie); 

- uchwyty szafki metalowe 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: 

szt. 1   



 

- wysokość 85 cm plus blat 3,8 cm; 

- szerokość 90 cm; 

- głębokość 51 cm plus front szafki. 

3 SZAFKA DOLNA, 50 

CM 

Szafka dolna, szerokość 50 cm: 

- szafka składająca się z części jedno drzwiowej; 

- szafka posiadająca jedną półkę; 

- szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym 

hamulcem (ciche domykanie); 

- uchwyty szafki metalowe 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 85 cm plus blat 3,8 cm; 

- szerokość 50 cm; 

- głębokość 51 cm plus front szafki. 

szt. 2   

4 SZAFKA DOLNA, 

TRZY SZUFLADY, 

ZABUDOWA PŁYTY 

ELEKTRYCZNEJ, 60 

CM 

Szafka dolna, trzy szuflady, zabudowa płyty 

elektrycznej, szerokość 60 cm. 

- szafka składająca się z trzech szuflad; 

- szuflady wyposażone w prowadnice 

samodomykające (ciche domykanie); 

- uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm; 

szt. 1   



 

- szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 

14 cm. 

- szafka przeznaczona pod zabudowę płyty 

elektrycznej o szerokości 60 cm. 

Wykonanie: 

- front wykonany z płyty  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 85 cm plus blat 3,8 cm; 

- szerokość 60 cm; 

- głębokość 51 cm plus fronty szuflad. 

5 
SZAFKA DOLNA, 

SŁUPEK O 

SZEROKOŚCI 60 

CM 

Szafka dolna – słupek, zabudowa piekarnika, 

szerokość 60 cm: 

- szafka składająca się z dwóch szafek jedno 

drzwiowych; 

- szafka przeznaczona pod zabudowę piekarnika; 

- szafka posiadająca jedną otwartą półkę nad 

piekarnikiem; 

- każda szafka posiada jedną półkę; 

- szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym 

hamulcem (ciche domykanie); 

- uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm; 

- szafka wyposażona w nóżki regulowane o wysokości 

14 cm. 

Wykonanie: 

- front wykonany z płyty  o grubości 18 mm, kolor 

szt. 1   



 

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 całość: 

- wysokość 265 cm; 

- szerokość 60 cm; 

- głębokość 51 cm plus front szafki. 

Wymiary szafki dolnej: 

- wysokość 57 cm; 

- szerokość 60 cm; 

- głębokość 51 cm plus front szafki. 

Wymiary półki do zabudowy piekarnika: 

- wysokość 60 cm; 

- szerokość 60 cm; 

- głębokość 51 cm. 

Wymiary półki otwartej: 

- wysokość 40 cm; 

- szerokość 60 cm; 

- głębokość 51 cm. 

Wymiary szafki górnej: 

- wysokość 95 cm; 

- szerokość 60 cm; 

- głębokość 51 cm plus front szafki. 

6 
MASKOWNICA Maskownica o szerokości 30 cm umieszczona 

pomiędzy wysokim słupkiem a górną szafką 

umieszczoną nad lodówką. 

szt. 1   



 

Wykonanie: 

- maskownica wykonany z płyty meblowej o grubości 

18 mm, kolor drewnopodobny (identyczna z płytą 

frontów szafek); 

- Zamawiający wymaga próbkę materiału. 

Wymiary maskownicy: 

- wysokość 265 cm; 

- szerokość 30 cm. 

7 
SZAFKA GÓRNA 

NAD LODÓWKĘ 

Szafka górna nad lodówkę o szerokości 60 cm: 

- szafka składająca się z części jedno drzwiowej; 

- szafka posiadająca jedną półkę; 

- szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym 

hamulcem (ciche domykanie); 

- uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm. 

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 70 cm; 

- szerokość 60 cm; 

- głębokość 51 cm plus front szafki. 

szt. 1   

8 
SZAFKA GÓRNA O 

SZEROKOŚCI 60 

CM 

Szafka górna, szerokość 60 cm: 

- szafka składająca się z części jedno drzwiowej; 

- szafka posiadająca jedną półkę; 

szt. 1   



 

- szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym 

hamulcem (ciche domykanie); 

- uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm. 

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 72 cm; 

- szerokość 60 cm; 

- głębokość 33 cm plus front szafki. 

9 
SZAFKA GÓRNA Z 

OCIEKARKĄ 80 CM 

Szafka górna z ociekarką, szerokość 80 cm: 

- szafka składająca się z części dwudrzwiowej; 

- szafka wyposażona w dwupoziomowy ociekacz do 

naczyń; 

- szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym 

hamulcem (ciche domykanie); 

- uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm. 

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: 

szt. 1   



 

- wysokość 72 cm; 

- szerokość 90 cm; 

- głębokość 33 cm plus front szafki. 

10 
SZAFKA GÓRNA O 

SZEROKOŚCI 50 

CM 

Szafka górna o szerokości 50 cm: 

- szafka składająca się z części jedno drzwiowej; 

- szafka posiadająca dwie półki; 

- szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym 

hamulcem (ciche domykanie); 

- uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm. 

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 123 cm; 

- szerokość 50 cm; 

- głębokość 33 cm plus front szafki. 

szt. 2   

11 
SZAFKA GÓRNA O 

SZEROKOŚCI 60 

CM 

Szafka górna o szerokości 60 cm: 

- szafka składająca się z części jedno drzwiowej; 

- szafka posiadająca dwie półki; 

- szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym 

hamulcem (ciche domykanie); 

- uchwyty szafki metalowe o szerokości 192 mm.; 

- szafka wyposażona w okap podszafkowy: 

Okap podszafkowy: 

szt. 1   



 

Wymiary: szerokość: 55 cm x wysokość 17,8 cm x 

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. 
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 123 cm; 

- szerokość 60 cm; 

- głębokość 33 cm plus front szafki. 

12 
BLAT Blat: 

Wymiary blatów: 

1) Blat nr 1: 

szt. 2   



 

- wysokosc 3,8 cm; 

- szerokość 180 cm; 

- głębokość 60 cm; 

2) Blat nr 2: 

- wysokość 3,8 cm; 

- szerokość 200 cm; 

- głębokość 60 cm; 

Blaty połączone pod kątem 135⁰ 

Wykonanie: 

- blaty wykonane z płyty wiorowej okleina HPL  

o grubości 3,8 cm; 

- kolor blatu: imitacja betonu. 

- Zamawiający wymaga próbkę materiału. 

13 
COKÓŁ Cokół: 

Wymiary cokołu: 

- wysokość 14 cm; 

- szerokość 310 cm; 

Wykonanie: 

- cokół wykonany z płyty  w kolorze 

drewnopodobnym; 

- Zamawiający wymaga próbkę materiału. 

szt. 1   

14 
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: 

szt. 1   



 

- blat o wymiarach 140 cm x 90 cm; 

- grubość blatu 36 mm; 

- wysokość stołu 76 cm. 

- obrzeże ABS 2 mm. 

 

15 
KRZESŁO Wymiary krzesła: 

- wysokość krzesła 82 cm 

- wysokość do siedziska 47 cm 

- szerokość siedziska 48 cm 

- głębokość siedziska 43 cm 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Specyfikacja: 

Materiał siedziska - polipropylen plus poduszka z 

ekoskóry. 

Nogi: drewniane bukowe 

Kolor: odcienie beżu. 
 

szt. 4   

16 
LODÓWKA Wymiary bez elementów wystających:  

- wysokość: 185 cm;  

- szerokość 59,5 cm;  

- głębokość 66,8 cm 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Kolor: grafitowy metaliczny. 

Położenie zamrażarki: na dole 

Bezszronowa (No Frost): pełny No Frost 

Sterowanie: elektroniczne 

Wyświetlacz: tak 

Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak 
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Licowane drzwi: tak 

Liczba termostatów: 2 

Liczba agregatów: 1 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA   

Klasa energetyczna: A++ 

Pojemność użytkowa chłodziarki: co najmniej 206 

litrów 

Pojemność użytkowa zamrażarki: co najmniej 98 

litrów 

CHŁODZIARKA   

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: No 

Frost 

Komora świeżości: tak 

ZAMRAŻARKA   

Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażarki: No 

Frost 

Szybkie zamrażanie: tak 

Wyposażenie : 3 szuflady. 

 

17 
PIEKARNIK 

ELEKTRYCZNY DO 

ZABUDOWY 

Wymiary bez elementów wystających:  

- szerokość 59,4 cm; 

- wysokość 59,4 cm; 

- głębokość 56,9 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. 

Kolor frontu: srebrny-stal 

Klasa energetyczna: A 

Napięcie zasilania: 230 V 

Pojemność: co najmniej 72 litry 

Drzwi  otwierane uchylnie. 

szt. 1   



 

Sterowanie elektroniczne - chowane pokrętła, 

przyciski na froncie piekarnika 

Programator pracy piekarnika: mechaniczny 

Funkcje podstawowe pieczenia: grill, pizza, 

rozmrażanie, termoobieg 

Grill (opiekacz): tak 

Termoobieg: tak 

Typ prowadnic w piekarniku: drabinki 

Wnętrze piekarnika: emalia 

Czyszczenie piekarnika: parowe 

Funkcje dodatkowe: pieczenie parowe 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA   

Bezpieczeństwo użytkowania: chłodzenie obudowy. 

 

18 PRALKA Dane techniczne pralki: 

Sposób załadunku: od przodu 

Wymiary bez elementów wystających:  

- głębokość: 43,5 cm; 

- szerokość: 59,5 cm; 

- wysokość: 83,7 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. 

Kolor: biały 

Kolor drzwiczek: czarny 

Programator (sterowanie): elektroniczny 

Wyświetlacz elektroniczny: LED 

Kierunek otwierania drzwiczek: w lewo 

Silnik inwerter: tak 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:    

Pojemność (maksymalny załadunek)  7 kg 
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Klasa energetyczna: A+++ 

Maksymalna prędkość wirowania: minimum 1200 

obr/min 

Wilgotność resztkowa: minimum 53 % 

Klasa prania: A 

Klasa wirowania: B 

Opóźnienie startu pracy: tak 

Regulacja prędkości wirowania: skokowa 

Regulacja temperatury: tak 

Kontrola piany: tak 

Automatyka prania: tak 

Wskaźnik przebiegu programu: tak 

Funkcje dodatkowe: start/pauza, pranie wstępne, 

dodanie pary do cyklu. 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA    

Blokada rodzicielska (panelu sterowania): tak 

Inne zabezpieczenia: blokada przedwczesnego 

otwarcia drzwi. 

WYPOSAŻENIE    

Instrukcja obsługi w języku polskim, karta 

gwarancyjna, wąż dopływowy, wąż odpływowy. 

 

19 
KUCHENKA 

MIKROFALOWA 

Pojemność: minimum 20 litrów 

Moc mikrofal: minimim 800 W 

Sterowanie: elektroniczne. 

Funkcje podstawowe: podgrzewanie, rozmrażanie 

Sposób otwierania drzwi: w bok - w lewą stronę 

Automatyczny dobór czasu: fermentacji, 

podgrzewania, rozmrażania. 

szt.  1   



 

Funkcje dodatkowe: funkcja fermentacji - 

przyrządzanie jogurtu, funkcja fermentacji - 

wyrastanie ciasta drożdżowego, podtrzymywanie 

ciepła potraw, rozmrażanie czasowe, timer. 

Wykończenie wnętrza: emaliowane. 

Kolor: czarny. 

PARAMETRY FIZYCZNE   

Wymiary:  

- szerokość 47 cm; 

- wysokość 30 cm; 

- głębokość 38 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

 

20 PŁYTA 

INDUKCYJNA  

Dane techniczne płyty indukcyjnej 

Wymiary:  

- szerokość 57,6 cm; 

- wysokość 5,5 cm; 

- głębokość 51,8 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. 

Kolor płyty grzewczej: czarny 

Moc przyłączeniowa: 3,7 kW 

Napięcie zasilania: 230V 

Pola grzewcze : 4 pola indukcyjne 

Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne - bez ramki 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA    

Bezpieczeństwo użytkowania: wskaźnik ciepła 

resztkowego, blokada przed przypadkowym 

szt. 1   



 

uruchomieniem. 

Razem brutto  

 

 

 

…………………………………… 

  podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

         (lub osób uprawnionych) 
    do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 


