
7) Zmywarka wolnostojąca szer. 60 cm, zużycie wody 12 litrów, zużycie energii 1,0 
kWh , klasa zmywania A, klasa suszenia A, pojemność 13 kpl naczyń, hałas 48 db, 
temperatury 45, 50, 65, 70, ilość programów : 5, wymiary 84,50x60,00x60,00 cm                   
( wys. x szer x gł.) – 2 szt.     

8) Mikrofalówka kuchenna, rodzaj sterowania pokrętło / przyciski, moc 800 W, 
pojemność 20 litrów,  grill 1000W, średnica talerza 24 cm, kolor inox. 1szt.       

9) Mikser wielofunkcyjny, moc 1000W, z pojemnikiem 3 litry, funkcje: rozdrabnianie, 
miksowanie, ucieranie, siekanie, ubijanie, mieszanie, pojemność blendera 1 litr, 
regulacja poziomów prędkości min. 6 , 1szt.   

10) Krajalnica elektryczna, moc 200W, regulacja grubości krojenia do 15mm, 1szt. 
11) Frytkownica , moc 2000W, pojemność 2x3 litry, temp. 130-190 stopni, 1szt.     
12) Robot kuchenny kompaktowy, mikser ręczny, moc 400W, miska obrotowa 3 litry, 

min. 5 ustawień prędkości, ugniataczki ,trzepaczki, 1szt.   
13) Wolnostojąca pralka automatyczna z suszarką wymiary  85,00x59,50x55,10 cm 

(wys.xszer.xgł.), maksymalny wsad 7kg, max. prędkość wirowania 1200obr/min, 
suszarka kondensacyjna, automatyka wagowa, 1szt. 

14) Telewizor 3D 42 cale , technologia 3D LED 200Hz, przekątna ( cale) 42”, 
rozdzielczość 1920x1080, proporcje obrazu 16:9, ilość gniazd HDMI 3, wbudowany 
tuner DVB-T ( MPEG4), DVB-C, DVB-S2, klasa energetyczna A+, Wi-Fi,  gniazdo 
ethernet 1szt. 

15) Mini wieża z głośnikami , źródła dzwięku: radio, CD, USB, AUX, odtwarzanie ( 
formaty ) mp3, wma, ilość głośników 2, moc 50W, rodzaj zestawu z osobnymi 
kolumnami 2szt., 

16) Żelazko , moc 2400W, rodzaj stopy: ceramiczna, parowe, regulacja temperatury : 
pokrętło, wytwarzanie pary do 40g/min, stopa steamglide, uderzenie pary 100g/min, 
1szt. 

17) Suszarka do włosów , moc 2000W, dwie prędkości, dyfuzor 1szt.   
18) Czajnik elektryczny 1,7 litra 3szt. 
19)  maszyna do szycia np. Janome 525 S lub nie gorsza 1szt. 

 

Zadanie nr 2: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem      
 

1) Komputer przenośny ( laptop) np. typu DELL VOSTRO V2520 ( 51665994) , procesor 
Intel Core i3-2328M, pamięć RAM : 4GB, dysk twardy: 320GB HDD z Win 7 Home 
Premium 64 bit. lub nie gorszy wraz z oprogramowaniem Microsoft OFFICE 2010 , 
1szt.  

2) Komputer przenośny laptop np. typu Lenovo IBM G580 i5-3230M ( 59-371684) , 
procesor Intel Core i5-3230M, pamięć RAM 4GB, dysk twardy 1TB HDD lub nie 
gorszy wraz z oprogramowaniem Microsoft OFFICE 2010, Windows 7 ( 32 bit) 1szt., 

3) Komputer przenośny laptop np. typu Lenovo B590, procesor Intel Celeron Dual-Core 
B830, pamięć RAM 4GB, dysk twardy 320GB HDD z win 7 Home Premium 64 bit. 
lub nie gorszy, 3szt.  

4)  Oprogramowanie Microsoft OFFICE 2010 1szt., 



5) Mysz optyczna na kablu 5szt. 
6) Słuchawki typu asytouch lub esperanza 5szt.  
7) Urządzenie wielofunkcyjne ( funkcje : kopiowanie, faks, drukarka) np. typu HP 

LASERJET PRO 100 M175A lub nie gorsze 1szt., 
8) Telefon /Fax Panasonic KX-FT988PDB lub nie gorszy 1szt. 

Zadanie nr 3: Wyposażenie biura  
 

1) Krzesła obrotowe, siedzisko tapicerowane ( ekoskóra), wysokość krzesła ok. 80,00 
cm, wysokość siedziska min.. 45,00 cm., szerokość siedziska min. 50 cm, głębokość 
siedziska min. 45,00 cm , 4szt.   

2) Bindownica : rodzaj grzbietów : plastik, max. ilość jednorazowo dziurkowanego 
papieru 20 kartek A4, max. ilość oprawianych kartek: 510, dziurkowanie ręczne, 
pojemnik na ścinki miarka grzbietu  1szt.  

3) Laminator , max. szer. laminacji A3, max. grubość dokumentu z folią 0,5 mm, max. 
grubość folii 80-175 mic, czas nagrzewania 3-5 min., praca w technologii 
ogrzewanych wałków 1szt.. 

4) Gilotyna, podręczna gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru, 
jednorazowe cięcie do 8 kartek papieru 80g. , długość cięcia 32,00 cm, osłona 
zabezpieczająca, szablony formatów na blacie 2szt.,  

5) Tablica korkowa o wymiarach 60cm x 90 cm 4szt., 
6) Tablica z flipczartem wymiary 70cmx100cm 1szt. 
7) Pojemniki na pojedyncze ręczniki papierowe np. Mini Merida TOP 6szt. 
8) Pojemniki na papier toaletowy np. Mini Merida TOP 6szt. 

Zadanie nr 4: Sprzęt kuchenny i do utrzymania czystości 
 

1) Termos obiadowy o pojemności 20 litrów ze stali nierdzewnej 1szt. 
2) Garnki  ze stali nierdzewnej o zastosowaniu: kuchnie gazowe, elektryczne, indukcyjne 

oraz z płytą ceramiczną: 
- 50 litrowy  1szt.  
- 30 litrowy  1szt. 
- 15 litrowy  1szt. 
- 10 litrowy 2szt.  
- 5 litrowy 2 szt. 

     3)   Patelnie  teflonowe  o średnicy 30 cm 3szt.  
     4)   Talerze arcorock brązowy dymny, przystosowane do mycia w zmywarce. 
             -  głębokie o średnicy 22 cm 50szt.  
             -  płaskie duże o średnicy 24 cm 50szt.,   
             -  płaskie małe ( deserowe ) o średnicy ok. 19 cm 50szt.   
             -  kubki do herbaty ( 200 ml) 50szt. 
    5)    Sztućce stalowe przystosowane do mycia w zmywarce 
             -  łyżki małe do herbaty 50szt.     
             -  łyżki duże 50szt.  
             -  widelce 50szt.  
             -  noże obiadowe 50szt. 



    6)     Noże do krojenia przystosowane do mycia w zmywarce  
            -  o długości 20 cm, 4szt. 
            -  o długości 10-12 cm, 6szt.    
    7)     Miski plastikowe:  
            - o średnicy 40 cm, 3szt. 
            - o średnicy 30 cm, 3szt.  
            - o średnicy 20cm, 3szt. 
      8)  Deski do krojenia drewniane o długości ok. 30 cm, 6szt.  
      9)  Wiadra plastikowe  
           - o poj. 10 litrów 3szt.  
           - o poj. 15 litrów 3szt. 
      10) Kosze na śmieci : 
           - o poj. 25 litrów 8szt. 
           - o poj 90 litrów 2szt. 
      11) Szczotka do zamiatania z wymiennym kijem plastikowa 6szt.   
      12) Mop obrotowy z wiadrem 2szt. 
      13) Deska do prasowania 1szt. 
      14)  Wózek do sprzątania  wymiary ( szer. ok. 40 cm, wys. ok. 90 cm, dł. ok. 80 cm ),  
              waga nie więcej niż 10 kg, stelaż chromowany, na kółkach samo skrętnych, dwa  
              wiadra o poj. 20 litrów, prasa do wyciskania mopów, metalowy koszyk 1szt.     
 
Zadanie nr 5: Wykonanie i montaż rolet, karniszy 
 

1) Zakup rolet wewnętrznych 54 szt.  podgumowanych w systemie kasetowym, kolor 
biały  razem z prowadnicami i montażem. 

Wymiary rolet w mm.( milimetrach ) 
 

Szerokość  Wysokość  Liczba sztuk 
894 383 2 
450 123 2 
300 123 2 
894 380 5 
450 1160 5 
300 1160 5 
1074 380 3 
465 1130 6 
924 387 8 
390 1257 16 

 

2) Karnisze ilość 18 szt., karnisz kuty metal podwójny kolor stare złoto, końcówka 
karnisza Flores. 
 
Wymiary długość -150cm  – 7 sztuk  z końcówkami Flores 
Wymiary długość -170 cm- 3 sztuki z końcówkami Flores 
Wymiary długość -120 cm- 8 sztuk  

3.Termin realizacji do dnia 24.09.2013r. 
 



4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdym z zadań, zamawiający będzie kierował 
się kryterium : 
 
Cena – 100 % 
 
5. Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru  wraz z wypełnionym zestawieniem 
kosztów według podanego wzoru, 
2) kserokopię wpisu do właściwego rejestru uprawniającego do występowania w obrocie 
prawnym, 
3) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę jeżeli upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta tj. z właściwego rejestru. 
Pełnomocnictwo musi być wystawione na reprezentanta wykonawcy i podpisane przez osoby 
do tego upełnomocnione. 
 
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej 
Cena musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca w związku  z realizacją 
zamówienia określonego w każdym z zadań opisanych w pkt  2 niniejszego zaproszenia do 
złożenia oferty w tym koszt dostawy. Cena musi obejmować podatek od towarów i usług.   
  
7.Miejsce i termin złożenia oferty cenowej. 
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 16.09.2013r do godz. 12:00 w siedzibie  
Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, pok. 18 ( Biuro 
podawcze).      
 
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy  oraz 
napis : „ Oferta na dostawę wyposażenia dla Filii w Czastarach ŚDS w Osieku - zadanie nr 
…… ”. Nie otwierać przed 16.09.2013r. godz. 12:30.      
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 
98-400 Wieruszów w dniu 16.09.2013r. o godz. 12:30, pokój  78  ( I piętro). 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
upływem  wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Justyna Konieczna –            
tel.62 78 13 386 . 
 
9. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze  oferty wybrany wykonawca będzie 
obowiązany podpisać umowę. O dokładnym miejscu i terminie podpisania umowy wybrany  
wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 
 
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie zakończenie niniejszego postępowania bez wybrania 
którejkolwiek ze złożonych ofert. 
 
W załączeniu: 
1) Wzór formularza ofertowego. 
2) Istotne postanowienia umowy.    Andrzej Szymanek 
                 Starosta  



Załącznik nr 1 do zaproszenia  
 

Formularz ofertowy 
 

 
.................................................................                     ................................., dnia ...................... 
( pieczątka wykonawcy, nazwa, adres,                         ( miejscowość)                       (data) 
tel., fax. ) 

 
OFERTA 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę wyposażenia dla 

Filii w Czastarach Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku – zadanie nr …. . 
 

 
....................................................................................................................................................... 
      ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ) 
 
 
1.Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia : 
 
za cenę : 
 
Zadanie nr 1:  Dostawa sprzętu AGD 
 
 
brutto ( z VAT)  .............................. zł – słownie - ..................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
Szczegółowe zestawienie kosztów w załączeniu.  
 
Zadanie nr 2: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
 
brutto ( z VAT)  .............................. zł – słownie - ..................................................................... 
Szczegółowe zestawienie kosztów w załączeniu.  
 
 
Zadanie nr 3: Wyposażenie biura  
 
brutto ( z VAT)  .............................. zł – słownie - ..................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
Szczegółowe zestawienie kosztów w załączeniu.  
 
 
Zadanie nr 4: Sprzęt kuchenny i do utrzymania czystości 
 
brutto ( z VAT)  .............................. zł – słownie - ..................................................................... 
 



...................................................................................................................................................... 
Szczegółowe zestawienie kosztów w załączeniu. 
 
Zadanie nr 5: Wykonanie i montaż rolet, karniszy 
 
brutto ( z VAT)  .............................. zł – słownie - ..................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
Szczegółowe zestawienie kosztów w załączeniu. 
 
2. Termin realizacji do dnia 24.09.2013r.  
 
3. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki realizacji zamówienia 
akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 
zawartych w niej warunkach. 
4. Oświadczam, że spełniam wymagane prawem warunki do realizacji niniejszego 
zamówienia  
 
4. Załączniki: 
 
1) ........................................................ 
 
2) ........................................................ 
 
                                                                     .......................................................................... 
                                                                               (podpis i pieczęć wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do zaproszenia  
Wzory szczegółowego zestawienia kosztów dla poszczególnych zadań. 

 
Szczegółowe zestawienie kosztów zadania nr 1: Dostawa sprzętu AGD 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Cena  

jednostkowa z 
VAT 

Ilość Cena pozycji              
( ilość x cena 
jednostkowa  
VAT ) 

1. Lodówko – zamrażarka, 
wymiary 201x70x65 cm ( wys 
x szer x gł), pojemność 
użytkowa chłodziarki 301 
litra, zamrażarki 112 litra, 
kolor inox, klasa energetyczna 
A++,  

 1szt. 
 

 

2 Lodówko – zamrażarka, 
wymiary 150x60x65,50 cm 
(wys x szer x gł), pojemność 
użytkowa chłodziarki : 182 
litry, pojemność użytkowa 
zamrażarki: 48 litrów, kolor: 
biała , klasa energetyczna 
A++, 

 1szt.  

3. Piekarnik elektryczny do 
zabudowy, wymiary 
59,4x59,4x56,7 cm ( wys x 
szer x gł) , funkcje : grill, 
termo obieg, grzejnik dolny i 
górny, sterowanie na pokrętła 
i przyciski, klasa 
energetyczna A++, pojemność 
piekarnika 74 litra, kolor inox, 

 2szt.  

4. Płyta kuchenna gazowa 4 
palniki, wymiary 40,00 
x58,00x 50,00 cm, ruszt 
dwuczęściowy żeliwny, 
zapalnik w pokrętle, kolor 
inox, 

 1szt.  

5. Płyta kuchenna indukcyjna , 
wymiary 57,60x51,80x4,80 
cm , powierzchnia czarna,                
4 pola grzejne w tym jedno 
poszerzone, sterowanie 
dotykowe, moc od 6500 W, 
dodatkowe funkcje 
automatycznego zagotowania 

 1szt.  

6. Okap kuchenny teleskopowy, 
szer. 59,80, wysokość bez 
komina 17,5 cm, tryb pracy : 
3 prędkości, pochłaniacz, 

 2szt.  



wyciąg, moc oświetlenia 
40W, wydajność od 370m3/h, 
poziom hałasu 64db, kolor 
inox, 

7. Zmywarka wolnostojąca szer. 
60 cm, zużycie wody 12 
litrów, zużycie energii 1,0 
kWh , klasa zmywania A, 
klasa suszenia A, pojemność 
13 kpl naczyń, hałas 48 db, 
temperatury 45, 50, 65, 70, 
ilość programów : 5, wymiary 
84,50x60,00x60,00 cm                   
( wys. x szer x gł.) 

 2szt.  

8. Mikrofalówka kuchenna, 
rodzaj sterowania pokrętło / 
przyciski, moc 800 W, 
pojemność 20 litrów,  grill 
1000W, średnica talerza 24 
cm, kolor inox. 

 1szt.  

9. Mikser wielofunkcyjny, moc 
1000W, z pojemnikiem 3 
litry, funkcje: rozdrabnianie, 
miksowanie, ucieranie, 
siekanie, ubijanie, mieszanie, 
pojemność blendera 1 litr, 
regulacja poziomów 
prędkości min. 6 , 

 1szt.  

10. Krajalnica elektryczna, moc 
200W, regulacja grubości 
krojenia do 15mm 

 1szt.  

11. Frytkownica , moc 2000W, 
pojemność 2x3 litry, temp. 
130-190 stopni, 

 1szt.  

12. Robot kuchenny 
kompaktowy, mikser ręczny, 
moc 400W, miska obrotowa 3 
litry, min. 5 ustawień 
prędkości, ugniataczki 
,trzepaczki, 

 1szt.  

13. Wolnostojąca pralka 
automatyczna z suszarką 
wymiary  85,00x59,50x55,10 
cm (wys.xszer.xgł.), 
maksymalny wsad 7kg, max. 
prędkość wirowania 
1200obr/min, suszarka 
kondensacyjna, automatyka 
wagowa 

 1szt.  

14. Telewizor 3D 42 cale ,  1szt.  



technologia 3D LED 200Hz, 
przekątna ( cale) 42”, 
rozdzielczość 1920x1080, 
proporcje obrazu 16:9, ilość 
gniazd HDMI 3, wbudowany 
tuner DVB-T ( MPEG4), 
DVB-C, DVB-S2, klasa 
energetyczna A+, Wi-Fi,  
gniazdo Ethernet 

15. Mini wieża z głośnikami , 
źródła dzwięku: radio, CD, 
USB, AUX, odtwarzanie ( 
formaty ) mp3, wma, ilość 
głośników 2, moc 50W, 
rodzaj zestawu z osobnymi 
kolumnami 

 2szt.  

16. Żelazko , moc 2400W, rodzaj 
stopy: ceramiczna, parowe, 
regulacja temperatury : 
pokrętło, wytwarzanie pary do 
40g/min, stopa steamglide, 
uderzenie pary 100g/min, 

 1szt.  

17. Suszarka do włosów , moc 
2000W, dwie prędkości, 
dyfuzor 

 1szt.  

18. Czajnik elektryczny 1,7 litra  
 

 3szt.  

19. Maszyna do szycia np. 
Janome 525S lub nie gorsza 
 

 1szt.  

                                                                                                      Ogółem  
 
 
 
………………………, dnia ……………                        …………………………………… 
        ( podpis i pieczęć wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szczegółowe zestawienie kosztów zadania nr 2: Dostawa sprzętu komputerowego wraz                    
z oprogramowaniem 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Cena  

jednostkowa z 
VAT 

Ilość Cena pozycji              
( ilość x cena 
jednostkowa  
VAT ) 

1. Komputer przenośny ( laptop) 
np. typu DELL VOSTRO 
V2520 ( 51665994) , procesor 
Intel Core i3-2328M, pamięć 
RAM : 4GB, dysk twardy: 
320GB HDD z Win 7 Home 
Premium 64 bit. lub nie 
gorszy wraz z 
oprogramowaniem Microsoft 
OFFICE 2010 

 1szt. 
 

 

2. Komputer przenośny laptop 
np. typu Lenovo IBM G580 
i5-3230M ( 59-371684) , 
procesor Intel Core i5-3230M, 
pamięć RAM 4GB, dysk 
twardy 1TB HDD lub nie 
gorszy wraz z 
oprogramowaniem Microsoft 
OFFICE 2010, Windows 7 ( 
32 bit) 

 1szt.  

3. Komputer przenośny laptop 
np. typu Lenovo B590, 
procesor Intel Celeron Dual-
Core B830, pamięć RAM 
4GB, dysk twardy 320GB 
HDD z win 7 Home Premium 
64 bit. lub nie gorszy, 

 3szt.  

4. Oprogramowanie Microsoft 
OFFICE 2010  
 

 1szt.  

5. Mysz optyczna na kablu  5szt.  
6. Słuchawki typu asytouch lub 

esperanza  
 

 5szt.  

7. Urządzenie wielofunkcyjne ( 
funkcje : kopiowanie, faks, 
drukarka) np. typu HP 
LASERJET PRO 100 M175A 
lub nie gorsze  

 1szt.  

8. Telefon /Fax Panasonic KX-
FT988PDB lub nie gorszy 

 1szt.  

                                                                                                     Ogółem  
 
………………………, dnia ……………                        …………………………………… 
        ( podpis i pieczęć wykonawcy) 



Szczegółowe zestawienie kosztów zadania nr 3: Wyposażenie biura  
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Cena  

jednostkowa z 
VAT 

Ilość Cena pozycji              
( ilość x cena 
jednostkowa  
VAT ) 

1. Krzesła konferencyjne 
obrotowe, siedzisko 
tapicerowane ( ekoskóra), 
wysokość krzesła ok. 80,00 
cm, wysokość siedziska min.. 
45,00 cm., szerokość 
siedziska min. 50 cm, 
głębokość siedziska min. 
45,00 cm 

 4szt. 
 

 

2. Bindownica : rodzaj 
grzbietów : plastik, max. ilość 
jednorazowo dziurkowanego 
papieru 20 kartek A4, max. 
ilość oprawianych kartek: 
510, dziurkowanie ręczne, 
pojemnik na ścinki miarka 
grzbietu 

 1szt.  

3. Laminator , max. szer. 
laminacji A3, max. grubość 
dokumentu z folią 0,5 mm, 
max. grubość folii 80-175 
mic, czas nagrzewania 3-5 
min., praca w technologii 
ogrzewanych wałków 

 1szt.  

4. Gilotyna, podręczna gilotyna 
biurowa z ręcznym systemem 
docisku papieru, jednorazowe 
cięcie do 8 kartek papieru 
80g. , długość cięcia 32,00 
cm, osłona zabezpieczająca, 
szablony formatów na blacie 

 2szt.  

5. Tablica z flipczartem 
wymiary 70cmx100cm 

 1szt.  

6. Tablica korkowa o wymiarach 
60cm x 90 cm 

 4szt.  

7. Pojemniki na pojedyncze   
ręczniki papierowe typu Mini 
Merida TOP 

 6szt.  

8. Pojemniki na papier 
toaletowy typu Mini Merida 
TOP 

 6szt.  

                                                                                               Ogółem  
 
………………………, dnia ……………                        …………………………………… 
        ( podpis i pieczęć wykonawcy) 



 
Szczegółowe zestawienie kosztów zadania nr 4: Sprzęt kuchenny i do utrzymania czystości 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Cena  

jednostkowa z 
VAT 

Ilość Cena pozycji              
( ilość x cena 
jednostkowa  
VAT ) 

1. Termos obiadowy o 
pojemności 20 litrów ze stali 
nierdzewnej 

 1szt.  

2. Garnki  ze stali nierdzewnej o 
zastosowaniu: kuchnie 
gazowe, elektryczne, 
indukcyjne oraz z płytą 
ceramiczną: 

- 50 litrowy  1szt.  
- 30 litrowy  1szt. 
- 15 litrowy  1szt. 
- 10 litrowy 2szt.  
- 5 litrowy 2 szt. 

 

 
 
 
 
 
 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
 
 

3. Patelnie  teflonowe  o średnicy 
30 cm  

 3szt.  

4. Talerze arcorock brązowy 
dymny, przystosowane do mycia 
w zmywarce  
             - głębokie o średnicy 22   
               cm 50szt.  
             -płaskie duże o średnicy  
              24 cm 50szt.,   
             -płaskie małe ( deserowe   
             o średnicy ok. 19 cm  
             50szt.   
             -kubki do herbaty (200   
              ml) 50szt. 
 

 
 
…………. 
 
…………. 
 
…………. 
 
 
…………. 
…………. 
 

 
 
 
 

 
 
…………. 
 
…………. 
 
…………. 
 
 
…………. 
…………. 
 

5. Sztućce stalowe przystosowane 
do mycia w zmywarce 
             -  łyżki małe do herbaty                             
               50szt.     
             - łyżki duże 50szt.  
             - widelce 50szt.  
             -  noże obiadowe 50szt. 
 

 
 
…………… 
…………… 
…………… 
……………. 
 

 
 
 

 
 
…………… 
…………… 
…………… 
……………. 
 

6. Noże do krojenia przystosowane 
do mycia w zmywarce  
        -  o długości 20 cm, 4szt. 
        - o długości 10-12 cm,6szt.    
 

  
 
4szt. 
6szt. 

 

7. Miski plastikowe:  
            - o średnicy 40 cm  
            - o średnicy 30 cm   
            - o średnicy 20cm  

  
3szt. 
3szt. 
3szt. 

 



  
 

8. Deski do krojenia drewniane o 
długości ok. 30 cm  

 6szt.  

9. Wiadra plastikowe  
           - o poj. 10 litrów 3szt.  
           - o poj. 15 litrów 3szt. 
 

  
3szt. 
3szt. 

 

10. Kosze na śmieci : 
           - o poj. 25 litrów 8szt. 
           - o poj 90 litrów 2szt. 
 

  
8szt. 
2szt. 

 

11. Szczotka do zamiatania z 
wymiennym kijem plastikowa  

 6szt.  

12. Mop obrotowy z wiadrem  
 

 2szt.  

13. Deska do prasowania  
 

 1szt.  

14. Wózek do sprzątania  wymiary ( 
szer. ok. 40 cm, wys. ok. 90 cm, 
dł. ok. 80 cm ),  
              waga nie więcej niż 10 
kg, stelaż chromowany, na 
kółkach samo skrętnych, dwa  
              wiadra o poj. 20 litrów, 
prasa do wyciskania mopów, 
metalowy koszyk 

 1szt.  

                                                                                             Ogółem  
 
 
 
………………………, dnia ……………                        …………………………………… 
        ( podpis i pieczęć wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Szczegółowe zestawienie kosztów zadania nr 5: Wykonanie i montaż rolet, karniszy 
 
 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Cena  

jednostkowa z 
VAT 

Ilość Cena pozycji              
( ilość x cena 
jednostkowa  
VAT ) 

1. Rolety szer. 894 mm, wys. 383 mm  2szt.  
2. Rolety szer. 450mm, wys. 123 mm  2szt.  
3. Rolety szer. 300mm, wys. 123 mm  2szt.  
4. Rolety szer. 894 mm, wys. 380 mm  5szt.  
5. Rolety szer. 450 mm, wys. 

1160mm 
 5szt.  

6. Rolety szer. 300 mm, wys. 
1160mm 

 5szt.  

7. Rolety szer. 1074 mm, wys. 
380mm 

 3szt.  

8. Rolety szer. 465 mm, wys. 
1130mm 

 6szt.  

9. Rolety szer. 924 mm, wys. 387mm  8szt.  
10. Rolety szer. 390 mm, wys. 

1257mm 
 16 szt.  

                                                                                                    Ogółem  
 
Rolety wewnętrzne podgumowane w systemie kasetowym, kolor bały z prowadnicami                       
i montażem.  
 
 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Cena  

jednostkowa z 
VAT 

Ilość Cena pozycji              
( ilość x cena 
jednostkowa  
VAT ) 

1. Karnisze dł. 150 cm z końcówką 
Flores 

 7szt.  

2. Karnisze dł. 170 cm z końcówką 
Flores 

 3szt.  

3. Karnisze dł. 120 cm   8szt.  
                                                                                                  Ogółem  
 
 
Karnisze kuty metal, podwójny, kolor stare złoto 
 
 
  
………………………, dnia ……………                        …………………………………… 
        ( podpis i pieczęć wykonawcy) 
 
 
 
 
 



 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
1.Termin realizacji do 24.09.2013r. 
2. Koszt dostawy do SDS Filia Czastary i rozładunku ponosi Wykonawca. 
3. Kary umowne za niezrealizowanie zamówienia w terminie: 0,5 % ceny umownej 
brutto za każdy dzień opóźnienia tj. od dnia 25.09.  
4. Okres gwarancji zgodnie z gwarancją producenta. 


