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DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  

W JAWTACH WIELKICH 

 

Lp. 
Nazwa 

produktu/towaru** 
Opis produktu/towaru 

  
Jedn. 

miary 
  

Ilość 
Cena 

jednostkowa*            

w zł 

Wartość*                    
w zł 

(6 x 7) 

-1- -2- -3-  -4- -5- -6-  -7- 

I.B.  
Wyposażenie świetlicy z 
zapleczem   

I.B.1 

kuchnia gazowa z 
butlą gazową 

Klasa energetyczna: A 
Pojemność piekarnika: 58 l 
Ilość pól grzejnych: 85x60x60 cm  szt. 1   

 I.B1. mikrofalówka 
Sterowanie: elektroniczne  
Poj.20,Moc mikrofali [W]: 800 szt. 1   

I.B.1 stół kuchenny 

szer.60cm,wys. 75cm, dł 120 cm, 
płyta laminowana gr.25 mm, 
obrzeża PCV gr. 2 mm, nogi 
regulowane, kolor olcha szt. 1   

I.B.1 

czajnik 
elektryczny  

Poj. 1,7 l 
Moc: 2400 W 
Filtr: Tak 
Grzałka: Ukryta szt. 1   

I.B.1 

lodówko- 
zamrażarka 

Klasa energetyczna: A ++ 
Pojemność chłodziarki: 225 l 
Pojemność zamrażalnika: 91l 
Ilość agregatów: 1 
189x60x60 szt. 1   

I.B.1 okap kuchenny 

kominowy, Max. poziom hałasu: 
51 dB 
Średnica wylotu powietrza:  120 
mm 
 Moc oświetlenia:  40 W 
 Moc całkowita:  135 W 
 Szerokość:  60 cm  szt. 1   

I.B.1 zmywarka 

Klasa energetyczna AAA, 
Programy: 6. Temperatur: 5, 
Poziom hałasu: do 47 dB, 
Przepływowy ogrzewacz wody: 
Tak, Moc przyłączeniowa (W): 
2300 W, Zabezpieczenie (A): 10 
A, 85x60x60  szt. 1   

I.B.1 

komplet mebli 
kuchennych 

- 2 szafki wiszące szer. 80cm x 
wys 72 cmx gł. 29 cm z pułką, 
- 2 szafki stojące szer. 80 cm x 
wys. 85 cm x gł. 45 cm z pułką, 
- 1 szafka wisząca szer. 60 cm x 
wys. 72 cm x gł. 29 cm z pułką,  
- 1 szafka stojąca 60 cm x wys. 
85 cm x gł. 45 cm z pułką,  
-1 szafka wisząca szer. 40 cm x 
wys. 72 cm x gł. 29 z pułką,  
-1 szafka stojąca szer. 40 cm x 
wys. 85 cm x gł. 45 cm z 
szufladami, 
- kolor olcha kpl. 1   



I.B.2 uchwyt do TV 30-60 szt. 1   

I.B.2 

system 
operacyjny MS 
Windows XP 

Home Edition Sp 3 Polish 1 pk 
OEWM szt. 2   

I.B.2 
  

  
  

urządzenie 
wielofunkcyjne  
  
  
  

Typ Urządzenie wielofunkcyjne 
atramentowe  
Standardowy format drukowania 
A4 
Drukarka atramentowa z 4 
atramentami 
Wbudowany skaner Tak  
Kopiowanie bez komputera Tak  
Parametry wydruku 
Druk photo [bez marginesów] Tak  
Rozdzielczość w poziomie [mono] 
600 dpi 
Rozdzielczość w pionie [mono] 
600 dpi 
Rozdzielczość w poziomie [kolor] 
1200 dpi 
Rozdzielczość w pionie [kolor] 
4800 dpi 
Maksymalna szybkość druku 
[mono] 30 str./min. 
Maksymalna szybkość druku 
[kolor] 23 str./min. 
Parametry skanera 
Typ skanera Stolikowy  
Optyczna rozdzielczość 
skanowania 1200 dpi 
Zmniejszanie/powiększanie kopii 
od 50 do 200 % 

szt. 
  
  
  

1 
  
  
    

I.B.2 
  

zestaw 
komputerowy  
  

1. Procesor Czterordzeniowy 
procesor AMD Athlon II X4 640  
socket AM3, 3.0 GHz, BOX typ 
procesora Athlon II X4 (Quad-
Core) 
2. Płyta główna Gigabyte 
MA74GMT-S2 
Chipset AMD 740G 
DualDDR3-1066 
SATA2 
mATX 
4. Dysk twardy 1TB, SATA/300, 
32MB  
prędkość obrotowa 7200obr/min, 
cache 32MB 
Szybkość interfejsu dysku 300 
MB/s 
5. Napę optyczny Nagrywarka 
DVD 22x SATA  
Zapis + odczyt płyt CD i DVD 
Max. pojemność nagrywania 
8,5GB 

kpl. 
  

2 
    



  

  

  
  

6. Obudowa  
Zasilacz 400W Automatyczna 
regulacja prędkości obrotów 
wentylatora  (w zależności od 
obciążenia zasilacza) 
7. MONITOR LED 22"  
super monitor z matrycą LED 
Nominalna rozdzielczość 1920 x 
1080 
Kontrast 5000000 : Gniazdo D-
Sub 8. KLAWIATURA 
MULTIMEDIA 9. MYSZ 
OPTYCZNA USB 

  
  

  
    

I.B.2 

stół do gry w 
piłkarzyki 

(wys. x szer. x dł.) 83x62x122, 
stół wykonany z płyty MDF szt. 1   

I.B2 telewizor LCD  42" szt. 1   

I.B.2 

zestaw kina 
domowego  

- 4 głośniki                            - Moc 
wyjściowa 850W 
- Odtwarzane formaty : 
DivX,Xvid,WMA,MPEG4,MP3 
- Odtwarzane płyty : DVD, DVD-
R,DVD-RW, CD, VCD, CD-R, 
CD-RW 
- Port USB 
- Tuner UKF z RDS i pamięcią 20 
stacji 
- HDMI kpl. 1   

I.B.2 

szafa pod zestaw 
kina domowego  60x60x45, kolor mahoń,  szt. 1   

I.B.3 krzesła drewniane 
kolor: mahoń, z miękkim 
siedziskiem tapicerowanym szt. 26   

I.B.3 stoliki drewniane 

świetlicowy 80x200 cm, 
wzmacniany u dołu stelażem 
metalowym, nogi metalowe, kolor 
mahoń szt.  13   

I.B.3 krzesła chrom 

Krzesło na stelarzu metalowym, 
siedzisko i oparcie tapicerowane, 
kolor szary, stelaż chromowany  szt. 30   

I.B.3 regał potrójny 
szer. 150, wys. 193, gł. 41 cm, 
kolor mahoń szt. 1   

I.B.3 

pojemniki 
głębokie 

plastikowy pojemnik do 
przechowywania większych 
przedmiotów, 
wys.312xszer.427x150 mm szt. 3   

I.B.3 ławka szatniowa 

szer. 30 cm wys. 40 cm dł. 150 
cm, siedzisko wykonane z drewna 
sosnowego (lakierowane), 
podstawy wykonane ze stalowych 
ocynkowanych kształtowników. szt. 2   

I.B.3 

pojemniki 
plastikowe 

plastikowe pojemniki do 
przechowywania większych 
przedmiotów 312x427x300mm  szt. 3   

I.B.3 regał z półkami 

wymiary (SxGxW): 80x186x30, 
korpus - płyta wiórowa, półki - 
płyta wiórowa  szt. 1   

I.B.3 szafa 

szafa ubraniowa z górną półką i 
drążkiem na wieszaki, wymiary 
(SxGxW): 602x385x1833 mm, 
zamykana na zamek,  szt. 1   



I.B.3 

komoda z 6 
szufladami 

szer.80 cm, wys 122,2 cm, glęb. 
55,2 cm, korpus - płyta wiórowa, 
front - płyta MDF, uchwyty 
metalowe, kolor mahoń szt. 1   

I.B.3 gablota 

wymiary: 70x100 cm, zamykana 
na zamek, gablota wykonana z 
profilu aluminiowego, ochronna 
szyba z pleksi, powierzchnia 
korkowa tył wzmocniony blachą, 
w komplecie kluczyk i elementy 
mocujące szt. 2   

I.B.3 

regał z 3 
szufladami 

800x420x1850 mm, regał 
wykonany z meleminowanej płyty 
wykończonej obrzeżem z PCW, 
kolor mahoń szt. 1   

I.B.3 

komoda z 
szufladami 

szer. 120 cm, wys. 81 cm, gł. 45 
cm, korpus - płyta laminowana, 
front - płyta laminowana, półka - 
płyta laminowana, uchwyty - 
metalowe, ilość szuflad - 
wieloszufladowe, ilość drzwi - 2 
drzwiowe, kolor mahoń szt. 1   

I.B.3 regał 

szer. 64 x gł. 30 x wys. 173, 
wykonane z litego drewna 
sosnowego, kolor mahoń szt. 6   

I.B.3 

szafka na środki 
czystości 

szer. 80 cm x wys. 85cm x gł. 45 
cm, szafka pod zlewozmywak, 
kolor olcha,  szt. 1   

I.B.3 

szafka 
gospodarcza 

szer. 80 cm x wys. 85 cm x gł. 45 
cm, kolor olcha szt. 1   

I.B.3 tablica korkowa 

wymiary: 60x90 cm, w ramie 
aluminiowej, powierzchnia 
korkowa szt. 2   

I.B.3 stół 

świetlicowy 80x200 cm, 
wzmacniany u dołu stelażem 
metalowym, nogi metalowe, kolor 
mahoń szt. 6   

 

                                                                                                   RAZEM NETTO ………………………………… 

                                                                                                   VAT …………% ................................................. 

                                                                                                   RAZEM BRUTTO ………………………………… 

 

SŁOWNIE NETTO: ……………………………………………………………………………………………………… 

SŁOWNIE BRUTTO: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                                                                                                                                         ............................................ 

(PODPIS WYKONAWCY) 

 


