
 
                 Załącznik 4.6 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY 

 

Część nr 6 pn. „MEBLE WRAZ Z MONTAŻEM – MIESZKANIA” 

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

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

(5x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
KANAPA 

ROZKŁADANA 

BEZ BOKÓW 

 

Wielkość: dwuosobowa 

Kolorystyka: odcienie beżu (zamawiający wymaga 

próbkę materiału) 

Funkcja spania: tak 

Powierzchnia spania: 130 cm x 190 cm 

Pojemnik na pościel: tak, jeden pod siedziskiem 

Materiał obicia: tkanina odporna na ścieranie (ponad 

100 000 cykli) 

Wypełnienie: sprężyny bonell, pianka 

Zagłówki: nie 

Poduchy: w zestawie 

- wysokość: 95 cm; 

- głębokość: 88 cm; 

- szerokość 195 cm; 

- wysokość do siedziska: 44 cm; 

- głębokość siedziska: 55 cm; 

- szerokość siedziska: 150 cm; 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Konstrukcja szkieletu: płyta wiórowa/drewno 

Rodzaj oparcia: proste plus poduszki 

Tapicerka siedziska, oparcia i tyłu oparcia tkanina 

szt. 3   



 
odporna na ścieranie (co najmniej 100 000 cykli) 

Wypełnienie poduszek: granulat piankowy 

Nogi/stopki: tworzywo sztuczne. 

2 
KARNISZ 

 

Materiał wykonania: metal, odporny na korozję. 

Długość drążka: 180 cm 

Kolor: antyczne złoto 

Rodzaj karnisza: pojedynczy 

Średnica drążka: 19 mm 

Komplet karnisza powinien zawierać niezbędne 

akcesoria mocujące. W skład kompletu powinno 

wchodzić: 

- 1 rurka o średnicy 19 mm oraz długości 180 cm; 

- wsporniki pojedyncze o średnicy 19 mm oraz 

długości 15 cm; 

- 2 zakończenia ozdobne; 

- 18 szt. Kółek z żabkami; 

- dyble oraz śruby montażowe. 

szt. 3   

3 FOTEL  
Fotel uszak skandynawski. 

Wymiary fotela: 

Głębokość mebla: 48 cm 

Szerokość mebla: 51 cm 

Wysokość mebla: 102 cm 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Wymiary siedziska: 

- wysokość siedziska: 44 cm 

- szerokość siedziska 44 cm 

- głębokość siedziska: 48 cm 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Materiał obicia: welur 

Kolorystyka: odcienie beżu. 

Nogi: metalowe czarne. 

szt. 3   



 

4 
WIESZAK 

 

Wieszak wolnostojący wykonany z stabilnej, 

metalowej konstrukcji. 

Prosty, nowoczesny design. 

Wysokość wieszaka: 176 cm 

Szerokość: 50 cm 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Kolor: czarny, malowany proszkowo. 

Liczba haków: co najmniej 8 haczyków 

Konstrukcja: metalowa. 

szt. 1   

5 
LUSTRO 

 

Typ lustra: ścienne 

Lustro posiadające folię zabezpieczającą. W razie 

stłuczenia kawałki nie rozsypią się. 

Wymiary: 

- szerokość: 50 cm 

- wysokość: 170 cm 

Wymiary ramy: 

- grubość: 2,2 cm 

- szerokość: 2,6 cm 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Kolor ramy: czarny. 

Możliwość zawieszenia zarówno w pionie, jak i w 

poziomie. 

Po powieszeniu elementy mocujące powinny być 

niewidoczne. 

W zestawie kołki mocujące lustro do ściany. 

szt. 1   

6 
STOLIK NOCNY Stolik nocny w stylu skandynawskim. 

Wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości 

16 mm, obrzeża zakończone trwałą i odporną na 

uszkodzenia okleiną 0.5 PCV 

Uchwyty i nóżki wykonane z drewna bukowego. 

Wysokość nóżek 16 cm. 

szt. 3   



 
Stolik wyposażony w jedną szufladę, w której 

zastosowano prowadnice metalowe. 

Wymiary stolika: 

- szerokość: 50 cm; 

- wysokość: 45 cm; 

- głębokość: 40 cm. 

7 
SZAFA 

UBRANIOWA 

Wymiary szafy: 

- szerokość: 139 cm; 

- wysokość: 201 cm; 

- głębokość: 61 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Cechy produktu: 

Asortyment szafy: 

- Ilość drzwi: 3-drzwiowa; 

- Ilość szuflad: bez szuflad; 

- Kolor: biały matowy; 

- Lustro: bez lustra; 

- Materiał: płyta meblowa laminowana MDF o 

grubości 18 mm; 

- Zamawiający wymaga próbkę materiału; 

- Miejsce użytkowania: sypialnia; 

- Rodzaj szafy: wolnostojąca; 

- Styl wykonania: prowansalski; 

- Typ drzwi: uchylne, wyposażone w zawiasy „cichy 

domyk”. 

- Gałka: czarna matowa fi30 mm 

Szafa posiada: 

- 1 drążek na wieszaki ubraniowe; 

- 1 półka nad drążkiem; 

- 4 półki za prawymi drzwiami. 

szt.  3   



 

8 
STOLIK/BIURKO Dane techniczne: 

Wymiary całkowite stolika: 

- szerokość blatu: 94 cm; 

- głębokość blatu: 50 cm; 

- wysokość biurka: 79 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Kolor: biały. 

Grubość blatu: 3,3 cm 

Materiał wykonania: płyta meblowa HDF 

Stolik składany: nie 

Stolik rozkładany/przedłużany: nie 

Blokada szuflady: zabezpiecza przed przypadkowym 

wysunięciem całej szuflady. 

szt. 3   

9 
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. 3   

10 
LAMPKA NOCNA Lampka na trójnożnej drewnianej podstawie.  

Żarówki: 1 x 60 W 

Rodzaj gwintu : E27 

Wysokość: 39 cm 

Średnica klosza: 24 cm 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Napięcie sieciowe (V) 230 

szt. 3   



 
Napięcie robocze (V) 230 

Stopień ochrony: IP20 

Klasa ochronności: II 

Klasa efektywności energetycznej: A++ 

Abażur wykonany z płótna, podklejony tworzywem 

wysokiej jakości. Kolor: odcienie beżu. 

11 
SZAFKA 

ŁAZIENKOWA Z 

LUSTREM 

Szafka składająca się z części dwudrzwiowej, fronty 

szafki wykończone lustrem. 

Wymiary szafki: 

- wysokość szafki: 90 cm; 

- głębokość szafki: 36 cm; 

- szerokość szafki: 60 cm. 

Obszary zastosowania: łazienka (materiał odporny na 

wilgoć) 

Akcesoria w zestawie: uchwyty, zawiasy, półki, bolce, 

śruby i kotwy ścienne. 

Zawiasy zatrzaskowe: "cichy domyk" 

Materiał wykonania: drewno, szkło, metal 

Kolor: biały 

Wykończenie: połysk. 

szt. 3   

12 
SZAFA DO 

KORYTARZA 

Wymiary szafy: 

- szerokość: 120 cm; 

- wysokość: 215 cm; 

- głębokość: 58 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Kolor: płyta meblowa drewnopodobna (zamawiający 

wymaga próbkę materiału). 

Wykonanie:  

- korpus i fronty: płyta laminowana 16 mm 

- przegrody i półki: płyta laminowana 16 mm 

- okleina PCV 

szt.  1   



 
- okucia: jezdne. 

Miejsce użytkowania: korytarz. 

Rodzaj szafy: wolnostojąca. 

Szafa posiada: 

- 2 drążki na wieszaki ubraniowe; 

- po 1 półce nad drążkami. 

13 
SZAFKA NA BUTY Z płyty laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej 

PCV o grubości 0,6 mm. 

Wymiary szafki: 

- głębokość: 28 cm; 

- szerokość: 60 cm; 

- wysokość: 116 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Uchwyty: metalowe. 

Dwie pasujące do uchwytów stopki. 

Szafka montowana do ściany. 

Szafka zawierająca  uchylne półki. 

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne 

akcesoria do montażu. 

Kolor: płyta meblowa drewnopodobna (zamawiający 

wymaga próbkę materiału).  

Typ drzwi: uchylne 

Rodzaj montażu: stojące. 

szt. 2   

14 
PÓŁKA WISZĄCA Komplet 3 półek po bokach wykończonych płytą o 

wysokości około 12 cm (kształt litery U). 

Wymiary półki: 

- szerokość 80 cm; 

- głębokość 20 cm; 

- wysokość 12 cm. 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

Materiał - płyta laminowana. 

szt. 3   



 
Kolor płyty drewnopodobny (zamawiający wymaga 

próbkę materiału). 

Grubość płyty - 1,8 cm. 

Wykończenie - okleina PCV odporna na wilgoć i 

zabrudzenia. 

Nośność jednej półki -  minimum 5 kg. 

Dodatkowe akcesoria - kołki szybkiego montażu, 

mocne metalowe zawieszki (przykręcone do bocznych 

elementów). 

Zamocowanie półek ukryte przez co nie widać 

zawieszek na ścianie. 

15 
SZAFKA DO 

ŁAZIENKI 

Asortyment: kontener podwieszany 

Materiał wykonania frontu i korpusu: płyta 

laminowana 

Materiał wykonania uchwytów: metal 

Kolor: biały połysk 

Kolorystyka uchwytów: chrom 

Wymiary szafki: 

- szerokość: 40 cm; 

- wysokość: 63,5 cm; 

- długość: 45 cm. 

Funkcja cichego samodomyku: tak 

Funkcja wypinania zawiasów: tak 

Liczba drzwi: 1 

Liczba półek: 1 (regulowana wysokość) 

Montaż: kontener zmontowany 

Zwiększona odporność na działanie temperatury, 

wilgoci i środków chemicznych. 

szt. 3   

16 
ANTYRAMA NA 

ZDJĘCIA  

Wymiary antyramy: 100 cm x 70 cm. 

Antyrama składa się z: 

- plexi, która posiada taką samą przejrzystość jak 

szt. 6   



 
szkło; 

- plexi powinno zostać zabezpieczone z obu stron 

odpowiednią folią; 

- malowanej po bokach na biało płyty HDF o grubości 

3 mm; 

- zawieszek do mocowania w poziomie i w pionie; 

- 12 klipsów mocujących, które idealnie dociskają 

tworzywo plexi do płyty HDF. 

17 
OBRAZ Drukowany na płótnie canvas 240 g. 

Oprawiony na krośnie malarskim grubości 2 cm. 

Zawieszka i kołek rozporowy w zestawie. 

Boki obrazu zadrukowane przez co jest gotowy do 

powieszenia i nie wymaga dodatkowych ram. 

Wymiary: szerokość 120 cm x wysokość 80 cm.  

Obraz z motywem: krajobrazu.  

szt. 4   

18 
TABLICA 

KORKOWA 

Rama tablicy drewniana, sosnowa. 

Wymiary tablicy: 90 cm x 60 cm 

Powierzchnia tablicy wykonana z naturalnego 

materiału korkowego. 

Tylna część tablicy wykonana z pilśni. 

Możliwy montaż w pionie lub poziomie. 

W zestawie komplet do montażu tablicy. 

szt. 3   

Razem brutto  

 

 

…………………………………… 

  podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

         (lub osób uprawnionych) 

    do reprezentowania Wykonawcy 


