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Załącznik nr 3 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Część 1. Doposażenie placówek 

LP. Nazwa produktu Opis 
Ilość 
sztuk 

Miejsce dostawy 

1. 

Łóżko wraz z materacem 
 

Łóżko wykonane z płyty wiórowej laminowanej w dekorze dębu 
sonoma; listwa boczna drewno lub płyta meblowa laminowana; 
wyposażone w jedną lub dwie szuflady na pościel; powierzchnia spania 
90x200 cm, materac wykonany z pianki poliuretanowej dwustronny, 
stelaż pod materac wykonany z listewek z litego drewna; wymiary 
łóżka: długość od 203 do 207 cm, szerokość od 95-96 cm, wysokość od 
65 do 68 cm 

17 Placówka ,,Przy fontannach" aleja 

Papieża Jana Pawła II 43/7 (4 szt.) 

Placówka ,,Osówka" ul. Mokra 23 (5 

szt.) 

Placówka ul. Jarowita 10/5 (8 szt.) 

2. 

Łóżko piętrowe wraz z 
materacem 

Łóżko wykonane z płyty meblowej lub litego drewna, możliwa szuflada 
na pościel; wyposażone w drabinkę, łóżko w wybarwieniu buk, białe 
lub naturalny świerk; łóżko ze spodem żebrowym lub pełną płytą 
meblową; materac wykonany z pianki poliuretanowej dwustronny; 
powierzchnia spania: długość od 180 do 200 cm, szerokość od 80 do 
90 cm; wymiary łóżek: długość od 184 do 208 cm, szerokość od 97 do 
105 cm, wysokość łóżka od 155 do 159 cm 

2 Placówka ,,Dom na wzgórzu" ul. 

Chojnicka 61 (1 szt.) 

Placówka ul. Jarowita 10/5 (1 szt.) 

 

3. 

Biurko dla wychowawców 
 

Blat biurka wykonany z płyty meblowej pokrytej laminatem 
wykończony obrzeżami PCV, wyposażony w przeloty kablowe z 
przelotkami z tworzywa. Konstrukcja korpusu wykonana z płyty 
meblowej pokrytej laminatem wykończona obrzeżami PCV, stelaż 
biurka metal malowany proszkowo. Biurko wykonane w wybarwieniu 
dąb sonoma, stelaż szary. Wymiary: szerokość: od 150 cm do 160 cm, 
głębokość: 70 cm, wysokość: od 72 cm do 74 cm 

2 Placówka ul. Jarowita 10/5 (1 szt.) - 

pokój dzienny 

Placówka ,,Dom na wzgórzu" ul. 

Chojnicka 61 (1 szt.) 

 

4. 
Kontenerek  Kontener wyposażony  w co najmniej 3 szuflady, wykonany z płyty 

meblowej pokrytej laminatem lub płyty wiórowej wykończonej folią 
finisz, zamontowane obrotowe kółka, uchwyty aluminiowe lub 

1 Placówka ul. Jarowita 10/5 (1 szt.) - 

pokój dzienny 
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plastikowe. Kontener wykonany w wybarwieniu dąb sonoma, szary. 
Wymiary: wysokość: od 56 cm do 60 cm, głębokość: od 38,5 do 55 cm, 
szerokość od 40 do 42 cm; 

5. 

Krzesło biurowe dla 
wychowawców 

 

Krzesło biurowe, obrotowe z  podstawą na kółkach. Siedzisko 
wykonane z tkaniny membranowej, oparcie wykonane z tkaniny 
membranowej  i siatki; funkcja regulacji wysokości położenia siedziska; 
w kolorze czarnym, podłokietniki; wysokość siedziska od 47 do 57 cm. 

4 Placówka ul. Jarowita 10/5 (1 szt.) - 

pokój dzienny 

Placówka ul. Wszystkich Świętych 66 

(2 szt.) 

Placówka ,,Dom na wzgórzu" ul. 

Chojnicka 61 (1 szt.) 

6. 

Narożnik 
 

Narożnik z funkcją spania i pojemnikiem na pościel; wypełnienie 
siedziska stanowi sprężyna falista i pianka, wypełnienie oparcia 
stanowi pianka cięta lub owata; wypełnienie materaca stanowi pianka 
i sprężyna falista, wymiary powierzchni spania długość do 193 do 215 
cm, szerokość 120 do 135 cm. Tapicerka: tkanina, kolor szary. 
Wymiary: szerokość od 265 do 269 cm, wysokość od 89 do 90 cm, 
głębokość od 219 do 225 cm. 

1 Placówka ul. Jarowita 10/5 (1 szt.) - 

pokój dzienny 

7. 

Biurko 
 

Biurko wykonane z płyty meblowej laminowanej, z możliwością 
wyposażenia w dwie kompaktowe szuflady. Biurko wykonane w 
wybarwieniu dąb sonoma, biel lub dąb madura. Wymiary: długość od 
100 do 104 cm, szerokość od 59 do 60 cm, wysokość od 75 do 76 cm. 

13 Placówka ,,Dom na wzgórzu" ul. 

Chojnicka 61 (1 szt.) 

Placówka ,,Przy fontannach" aleja 

Papieża Jana Pawła II 43/7 (2 szt.) 

Placówka ,,Osówka" ul. Mokra 23 (2 

szt.) 

Placówka ,,Pod kasztanami" ul. 

Śląska 8/3 (4 szt.) 

Placówka ul. Jarowita 10/5 (4 szt.) 

8. 

Krzesło obrotowe 
 

Krzesło biurowe, obrotowe z  podstawą na kółkach. Rodzaj obicia 
tkanina w kolorze czarnym; funkcja regulacji wysokości położenia 
siedziska; wysokość siedziska od 39 do 57 cm; w kolorze czarnym; 
podłokietniki. Wymiary: wysokość całkowita od 82 do 108 cm, 

15 Placówka ,,Leśna chatka" ul. Wiślana 

17 (1 szt.) 

Placówka ,,Dom nad jeziorem" ul. 
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głębokość siedziska 40 cm, szerokość od 56 do 65 cm. Pokładowa 20 ( 1 szt.) 

Placówka ,,Dom na wzgórzu" ul. 

Chojnicka (1 szt.) 

Placówka ,,Przy fontannach" aleja 

Papieża Jana Pawła II 43/7 (2 szt.) 

Placówka ,,Osówka" ul. Mokra 23 (2 

szt.) 

Placówka ,,Pod kasztanami" ul. 

Śląska 8/3 (4 szt.) 

Placówka ul. Jarowita 10/5 (4 szt.) 

9. 

Szafa 
 

Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty meblowej laminowanej, 
wyposażona w drążki oraz półki, drzwi na zawiasach, kolorystyka dąb 
sonoma, biel. Wymiary: wysokość od 188 do 219 cm, szerokość 80 do 
100 cm, głębokość od 52 do 58 cm. 

4 Placówka ,, Dom nad jeziorem" ul. 

Pokładowa 20 ( 2 szt.) 

Placówka ,,Leśna chatka" ul. Wiślana 

17 (2 szt.) 

10. 
Ława  

 
Ława wykonana z płyty laminowanej z dodatkową półką umieszczoną 
pod blatem w wybarwieniu białym; wymiary: długość od 110 do 115 
cm, szerokość od 56 do 64 cm, wysokość od 46 do 50 cm. 

1 Placówka ul. Jarowita 10/5 (1 szt.) - 

pokój dzienny 

11. 

Krzesła 
 

Krzesło z metalowym stelażem w kolorze aluminium lub chrom; 
siedzisko i oparcie tapicerowane ekoskórą w kolorze szarym lub 
białym. Wymiary: szerokość od 40 do 43 cm, głębokość od 38 do 43 
cm, wysokość od 96 do 98 cm. 

12 Placówka ul. Jarowita 10/5 (12 szt.) - 

jadalnia 

12. 

Szafka pod telewizor 
 

Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej. Wnętrze składa się z 
półek otwartych i zamkniętych; uchwyty tworzywo sztuczne, 
kolorystyka dąb sonoma, biel. Wymiary: wysokość od 43 do 46 cm, 
szerokość od 120 do 139 cm, głębokość od 42 do 47 cm 

1 Placówka ul. Jarowita 10/5 (1 szt.) - 

pokój dzienny 

13. 

Szafa – biały korpus 
 

Szafa z drzwiami przesuwanymi wykonana z płyty meblowej w 
wybarwieniu białym (korpus) oraz dąb sonoma, dąb bianko, biel 
(fronty), wyposażona w co najmniej dwa drążki oraz pięć półek. 
Wymiary: szerokość  od 200 do 260 cm, wysokość od 209 do 242 cm, 

5 Placówka ,,Pod kasztanami" (1 szt.) 

Placówka ul. Jarowita 10/5 (2 szt.) - 

jadalnia 
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głębokość od 61 do 67 cm Placówka ul. Jarowita 10/5 (1 szt.) – 

szatnia 

Placówka SPWD ul. Wszystkich 

Świętych 66 (1 szt.) 

14. 

Szafa – białe fronty 
 

Szafa z drzwiami przesuwanymi wykonana z płyty meblowej w 
wybarwieniu białym (fronty) oraz dąb sonoma, dąb bianko, biel 
(korpus), wyposażona w co najmniej dwa drążki oraz pięć półek. 
Wymiary: szerokość  od 200 do 260 cm, wysokość od 209 do 242 cm, 
głębokość od 61 do 67 cm 

2 Placówka ,,Przy fontannach" aleja 

Papieża Jana Pawła II 43/7 (2 szt.) 

 

15. 

Szafka na buty 
 

Szafka na buty wykonana z płyty meblowej laminowanej w 
wybarwieniu dąb sonoma, biel. Szafka podzielona na trzy przestrzenie 
z uchylanymi do dołu frontami; uchwyty z tworzywa sztucznego. 
Wymiary: wysokość od 119 do 121 cm, głębokość od 17 do 29 cm, 
szerokość  od 50 do 70 cm. 

5 
 

Placówka ,,Pod kasztanami" ul. 

Śląska 8/3 (2 szt.) 

Placówka ul. Jarowita 10/5 (3 szt.) - 

szatnia 

16. 

Regał biblioteczka 
 

Regał otwarty wyposażony w co najmniej 3 półki otwarte, możliwe 2 
szuflady kompaktowe, wykonany z płyty meblowej laminowanej w 
wybarwieniu dąb sonoma oraz szary. Wymiary: wysokość od 186 do 
197 cm, głębokość od 34 do 40 cm, szerokość od 39 do 40 cm. 

1 Placówka ,,Przy fontannach" aleja 

Papieża Jana Pawła II 43/7 (1 szt) 

 

17. 

Regał otwarty (10 półek) 
 

Regał złożony z  co najmniej ośmiu  otwartych kwadratowych 
półek wykonany z płyty meblowej laminowanej w wybarwieniu dąb. 
Wymiary: wysokość od 145 do 185 cm, głębokość od 35 do 38, 
szerokość od 73,2 do 80 cm. 

1 Placówka ,,Dom nad jeziorem" ul. 

Pokładowa 20 ( 1 szt.) 

18. 

Komoda 1 (4 szuflady) 
 

Komoda z czterema wysuwanymi szufladami wykonana z płyty 
meblowej laminowanej w wybarwieniu dąb sonoma; wyposażona w 
prowadnice rolkowe. Wymiary: wysokość od 83 do 84 cm,  głębokość 
od 34 do 45 cm, szerokość od 79 do 80 cm. 

6 Placówka ,,Dom na wzgórzu" ul. 

Chojnicka 61 (1 szt.) 

Placówka ,,Przy fontannach" aleja 

Papieża Jana Pawła II 43/7 (1 szt.) 

Placówka ,,Pod kasztanami" ul. 

Śląska 8/3 (4 szt.) 

19. 
Komoda 2 (4 szuflady) 

 
Komoda z czterema wysuwanymi szufladami wykonana z płyty 
meblowej laminowanej w wybarwieniu dąb sonoma (korpus) biel 

3 Placówka ,,Osówka" ul. Mokra 23 (3 

szt.) 



Centrum Opieki nad Dzieckiem 

im. Konstantego Maciejewicza 

w Szczecinie 
 
 

71-457 Szczecin, ul. Wszystkich Świętych 66,  tel. 091 431 58 91 
e-mail: sekretariat@cod.szczecin.pl,  www.centrumopieki.szczecin.pl 

(fronty); wyposażona w prowadnice rolkowe. Wymiary: wysokość od 
83 do 84 cm,  głębokość od 34 do 45 cm, szerokość 80 cm. 

20. 

Komoda 3 (4 szuflady) 
 

Komoda z czterema wysuwanymi szufladami wykonana z płyty 
meblowej laminowanej w wybarwieniu dąb sonoma (fronty) biel 
(korpus); wyposażona w prowadnice rolkowe. Wymiary: wysokość od 
83 do 84 cm,  głębokość od 34 do 45 cm, szerokość 80 cm. 

4 Placówka ul. Jarowita 10/5 (4 szt.) - 

pokoje dzieci 

21. 

Komoda 4 (4 szuflady, 2 
drzwi)  

 

Komoda wyposażona w dwie zamykane szafki i cztery  wysuwane 
szuflady; wykonana z płyty meblowej laminowanej w wybarwieniu dąb 
sonoma, wyposażona w prowadnice rolkowe. Wymiary: wysokość od 
83 do 84 cm, głębokość od 34 do 45 cm, szerokość 118 do 140 cm. 

1 Placówka ,,Dom na wzgórzu" ul. 

Chojnicka 61 (1 szt.) 

 

22. 
Szafa trójdrzwiowa 1 

 
Szafa trójdrzwiowa wyposażona w półki i drążki wykonana z płyty 
meblowej w wybarwieniu dąb sonoma. Wymiary: głębokość od 54 do 
55 cm, szerokość od 118 do 161 cm, wysokość od 192 do 197 cm. 

1 Placówka ,,Dom na wzgórzu" ul. 

Chojnicka 61 (1 szt.) 

23. 

Szafa trójdrzwiowa 2 
 
 

Szafa trójdrzwiowa wyposażona w półki  i drążki wykonana z płyty 
meblowej w wybarwieniu dąb sonoma (fronty), możliwa biel(korpusy). 
Wymiary: głębokość od 54 do 55 cm, szerokość od 118 do 161 cm, 
wysokość od 192 do 197 cm. 

5 Placówka ul. Jarowita 10/5 (5 szt.) 

 

24. 

Komoda 5 (4 szuflady, 2 
drzwi) 

 

Komoda wyposażona w dwie zamykane szafki i cztery  wysuwane 
szuflady; wykonana z płyty meblowej laminowanej w wybarwieniu dąb 
sonoma (fronty) i białym (korpus), wyposażona w prowadnice 
rolkowe. Wymiary: wysokość od 83 do 84 cm, głębokość od 34 do 45 
cm, szerokość 118 do 140 cm. 

3 Placówka ul. Jarowita 10/5 (3 szt.) - 

jadalnia 

 

25. 

 Półka 
 

Półka wisząca z dwoma otwartymi przestrzeniami wykonana z płyty 
meblowej laminowanej w wybarwieniu dąb sonoma lub buk. 
Wymiary: głębokość od 21 do 28 cm, szerokość od 95 do 127 cm, 
wysokość od 19 do 31 cm. 

6 Placówka ,,Dom nad jeziorem" ul. 

Pokładowa 20 ( 1 szt.) 

Placówka ,,Dom na wzgórzu" ul. 

Chojnicka 61 (1 szt.) 

Placówka ,,Przy fontannach" aleja 

Papieża Jana Pawła II 43/7 (2 szt.) 

Placówka ,,Osówka" ul. Mokra 23 (2 

szt.) 
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26. 

Wieszak  
 

Panel z co najmniej trzema haczykami z możliwą półką powyżej 
wykonany z płyty meblowej w wybarwieniu dąb sonoma lub biały. 
Wymiary: głębokość od 1,5 do 30 cm, szerokość od 62 do 70 cm, 
wysokość od 25 do 37 cm. 

4 Placówka ul. Jarowita 10/5 (4 szt.) 

27. 

Biurko 
 

Biurko z boczną szufladą wykonane z płyty meblowej laminowanej w 
wybarwieniu dąb sonoma. Wymiary: długość 120 cm, głębokość od 55 
do 65 cm, wysokość od 76 do 77 cm. 

2 Placówka ,,Dom nad jeziorem" ul. 

Pokładowa 20 (1 szt.) 

Placówka ,,Leśna chatka" ul. Wiślana 

17 (1 szt.) 

28. 

Regał  
 

Regał otwarty z pięcioma wnękami wykonany z płyty meblowej 
laminowanej w wybarwieniu dąb sonoma. Wymiary: szerokość od 60 
do 74 cm, głębokość od 34 do 36 cm, wysokość od 189 d o197 cm. 

2 Placówka ,,Leśna chatka" ul. Wiślana 

17 (1 szt.) 

Placówka ,,Osówka" ul. Mokra 23 (1 

szt.) 

29. 

Komoda 6 
 

Komoda z czterema wysuwanymi szufladami wykonana z płyty 
meblowej laminowanej w wybarwieniu dąb sonoma; wyposażona w 
prowadnice rolkowe. Wymiary: wysokość od 83 do 92 cm,  głębokość 
od 40 do 45 cm, szerokość od 80 do 105cm. 

1 Placówka ,,Leśna chatka" ul. Wiślana 

17 (1 szt.) 

30. 

Regał wiszący  
 

Regał wyposażony w cztery symetryczne, kwadratowe półki wykonany 
z płyty meblowej laminowanej w wybarwieniu białym lub dąb sonoma. 
Wymiary: głębokość od 18 do 32 cm, szerokość od 60 do 80 cm, 
wysokość od 60 do 78 cm. 

5 Placówka ul. Jarowita 10/5 (1 szt. - 

biały) - pokój dzienny 

Placówka ul. Jarowita 10/5 (4 szt. - 

biały) 

 

Część 2. Stół rozkładany 

1. 

Stół rozkładany Stół prostokątny, blat rozkładany do długości 260 cm, wykonany z 
płyty MDF pokrytej laminatem, obrzeża stołu pokryte ABS-em, nogi 
zewnętrzne wykonane z płyty MDF pokryte laminatem lub metalowe. 
Wymiary: długość od 140 do 260 cm, szerokość od 80 do 95 cm, 
wysokość od 76 do 77 cm. 

1 Placówka ul. Jarowita 10/5 (1 szt.) - 

jadalnia 
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Część 3. Meble łazienkowe 

LP. Nazwa produktu Opis 
Ilość 
sztuk 

Miejsce dostawy 

1. 

Szafka łazienkowa wisząca Szafka wisząca wykonana z płyty meblowej lakierowanej MDF w 
kolorze białym, zamykana, dwoje drzwi. Szafka z  co najmniej jedną 
półką  wykonaną z płyty meblowej lub szkła; drzwi z funkcją cichego 
domykania, uchwyty metalowe chromowany połysk. Wymiary: 
szerokość od 40 do 50 cm, wysokość od 60 do 75 cm, głębokość od 21 
do 22 cm. 

1 Placówka ul. Jarowita 10/5 (1 szt.) 

2. 

Szafka łazienkowa wisząca 
z lustrem 

Szafka wisząca z lustrem wykonana z płyty meblowej lakierowanej 
MDF w kolorze białym, zamykana, jedne drzwi. Szafka z  co najmniej 
jedną półką wykonaną z płyty meblowej lub szkła; drzwi z funkcją 
cichego domykania. Wymiary: szerokość od 40 do 50 cm, wysokość od 
60 do 75 cm, głębokość od 15 do 20 cm. 

1 Placówka ul. Jarowita 10/5 (1 szt.) 

 

Część 4. Meble kuchenne na wymiar 

LP NAZWA PRZEDMIOTU 

1. Aneks kuchenny ul. Jarowita 10/5 

1.1 Ciąg mebli kuchennych podblatowych (jedna strona pomieszczenia kuchennego),  zawierający: 

 szafkę o szerokości 20 cm z wyciągiem cargo 2 poziomy; głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 cm do 72 cm plus nóżki regulowane o 
wysokości  max.10 cm 

 wnęka na kuchenkę elektryczną o szerokości  50 cm; 

 szafka otwierana o szerokości 50 cm z jedną półką; głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 cm do 72 cm plus nóżki regulowane o wysokości  
max.10 cm 

 wnęka pod zmywarkę o szerokości 60 cm, front zmywarki o szerokości 60 cm; 

 szafkę pod zlewozmywak o szerokości 80 cm; głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 cm do 72 cm plus nóżki regulowane o wysokości  
max.10 cm; 

Ciąg mebli kuchennych podblatowych (druga strona pomieszczenia kuchennego) zawierający: 

 wnęka na lodówkę o szerokości 60 cm; 

 słupek o szerokości 60 cm, z co najmniej 5 półkami, wysokości do 201 cm; głębokość od 53 do 58 cm, 
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 szafkę  o szerokości 90 cm z trzema szufladami, prowadnice z cichym domykiem, z pełnym wysuwem; głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 
cm do 72 cm plus nóżki regulowane o wysokości  max.10 cm 

 szafkę  o szerokości 90 cm z trzema szufladami, prowadnice z cichym domykiem, z pełnym wysuwem; głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 
cm do 72 cm plus nóżki regulowane o wysokości  max.10 cm  

 szafkę  o szerokości 80 cm, otwierana, dwoje drzwi, z jedną półką, głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 cm do 72 cm plus nóżki 
regulowane o wysokości  max.10 cm   

Fronty w kolorze sosna lub dąb wykonane z płyty meblowej; obudowa w kolorze sosna lub dąb, wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek 
metalowe. 

1.2 Ciąg mebli wiszących (jedna strona pomieszczenia kuchennego) zawierający: 

 szafkę otwartą o szerokości 15 cm z dwoma półkami, wys. od 71 do 72 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę przystosowaną do montażu okapu o szerokości 60 cm, wys. 50 cm; głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę o szerokości 40 cm z dwoma półkami, wys. od 71 do 72 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę o szerokości 40 cm z dwoma półkami, wys. od 71 do 72 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę otwartą o szerokości 25 cm z dwoma półkami, wys. od 71 do 72 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę o szerokości 80 cm z dwoma półkami, dwoje drzwi, wys. od 71 do 72 cm, głębokość od 30 cm do 32; 
Ciąg mebli wiszących (druga strona pomieszczenia kuchennego) zawierający: 

 szafkę o szerokości 45 cm z jedną półką, wysokość od 64 do 65 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę o szerokości 45 cm z jedną półką, wysokość od 64 do 65 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę o szerokości 45 cm z jedną półką, wysokość od 64 do 65 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę o szerokości 45 cm z jedną półką, wysokość od 64 do 65 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę o szerokości 80 cm z jedną półką, dwoje drzwi, wysokość od 64 do 65 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer. 60 cm, wys. od 35 do 36 cm; głębokość od 53 cm do 58, nad lodówkę; 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer.60 cm, wys. od 28 do 29 cm; głębokość od 53 do 58 cm, 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer. 90 cm, wys. od 35 do 36 cm; głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer. 90 cm, wys. od 35 do 36 cm; głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer. 80 cm, wys. od 35 do 36 cm; głębokość od 30 cm do 32; 
 
Fronty w kolorze sosna lub dąb wykonane z płyty meblowej; obudowa w kolorze sosna lub dąb, wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek 
metalowe. 

1.3 Blat o grubości min. 38 mm w kolorze szarym 

2. Aneks kuchenny – Śląska 12/5 

2.1  Ciąg mebli kuchennych podblatowych (jedna strona pomieszczenia kuchennego), zawierający: 

 szafkę o szerokości 20 cm z wyciągiem cargo 2 poziomy, głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 cm do 72 cm plus nóżki regulowane o 
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wysokości max. 10 cm 

 szafkę  o szerokości 60 cm z trzema szufladami, zabudowa płyty grzewczej, prowadnice z cichym domykiem, z pełnym wysuwem; głębokość od 
53 cm do 58 cm, wys. od 70 cm do 72 cm plus nóżki regulowane o wysokości  max.10 cm 

 wnęka pod zmywarkę o szerokości 60 cm, front zmywarki o szerokości 60 cm; 

 szafkę pod zlewozmywak o szerokości 95 cm; głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 cm do 72 cm plus nóżki regulowane o wysokości  
max.10 cm; 

 szafkę  o szerokości 95 cm z trzema szufladami, prowadnice z cichym domykiem, z pełnym wysuwem; głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 
cm do 72 cm plus nóżki regulowane o wysokości  max.10 cm  

 szafkę  o szerokości 95 cm z trzema szufladami, prowadnice z cichym domykiem, z pełnym wysuwem; głębokość od 53 cm do 58 cm, wys. od 70 
cm do 72 cm plus nóżki regulowane o wysokości  max.10 cm  

Ciąg mebli kuchennych (druga strona pomieszczenia kuchennego) zawierający: 

 słupek o szerokości 60 cm, zabudowa piekarnika, półka na kuchenkę mikrofalową wolnostojącą, wysokości do 232 cm plus nóżki regulowane o 
wysokości  max.10 cm; głębokość od 53 do 58 cm, 

 wnęka na lodówkę o szerokości 60 cm; 

 szafka o szerokości 30 cm z co najmniej 5 półkami,  wysokości  od 178 do 179 cm plus nóżki regulowane o wysokości  max.10 cm; głębokość od 
52 cm do 58 cm 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer. 90 cm, wys. od 52 do 53 cm; głębokość  50 cm. 
Fronty w kolorze sosna  lub dąb wykonany z płyty meblowej; obudowa w kolorze sosna lub dąb, wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek 
metalowe. 

2.2 Ciąg mebli wiszących zawierający: 

 szafkę o szerokości  22 cm z dwoma półkami, wysokość do 72 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę przystosowaną do montażu okapu o szerokości 60 cm, wys. do 72 cm; głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę o szerokości 60 cm z dwoma półkami, wysokość do 72 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę o szerokości 95 cm z dwoma półkami, dwoje drzwi, wys. do 72 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę o szerokości 50 cm z dwoma półkami, wysokość do 72 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę o szerokości 45 cm z dwoma półkami, wysokość do 72 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę o szerokości 45 cm z dwoma półkami, wysokość do 72 cm, głębokość od 30 cm do 32 

 szafkę o szerokości 50 cm z dwoma półkami, wysokość do 72 cm, głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer. 80 cm, wys. do 32 cm; głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer. 60 cm, wys. do 32 cm; głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer. 95 cm, wys. do 32 cm; głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer. 95 cm, wys. do 32 cm; głębokość od 30 cm do 32; 

 szafkę z frontem podnoszonym, szer. 95 cm, wys. do 32 cm; głębokość od 30 cm do 32; 
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Fronty w kolorze sosna lub dąb, wykonany z płyty meblowej; obudowa w kolorze sosna lub dąb, wykonana z płyty meblowej; uchwyty do szafek 
metalowe. 

2.3  Blat o grubości min. 38 mm w kolorze szarym. 

2.4 Stół prostokątny wykonany z płyty meblowej o wymiarach długość do 180 cm, szerokość do 90 cm, wysokość od 75 cm, nóżki metalowe  

 

Część 5: Sprzęt AGD: 

SPRZĘT AGD 

LP 
NAZWA 

SPRZĘTU AGD 
ILOŚĆ 
SZTUK 

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA 

1 2 3 4 5 

1. 
Lodówka 

wolnostojąca 
1 

Czas utrzymania temperatury w 
przypadku braku zasilania [h] 

16-18 

Placówka przy ulicy Jarowita10/5 

Kolor Inox/stal szlachetna 

Głębokość [cm] 63-66 

Położenie zamrażarki Na dole 

Szerokość [cm] 59-60 

Wysokość [cm] 185 – 203 

Klasa energetyczna A++/ A+++ 

Poziom hałasu [dB] 36 – 42 

Roczne zużycie energii [kWh] 250 - 265 

Pojemniki na warzywa TAK 

Liczba półek 4 – 5 

Rodzaj półek Ze szkła 

Pojemność użytkowa chłodziarki [l] 230-240 

Sposób odszraniania (rozmrażania) 
chłodziarki 

No-Frost 

Liczba pojemników w zamrażarce 3 

Pojemność użytkowa zamrażarki [l] 85 - 95 

Sposób odszraniania (rozmrażania) No-Frost 
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zamrażalnika 

2. 
Okap 

podszafkowy 
2 

ilość stopni pracy wentylatora 3 

Placówka przy ulicy Jarowita 10/5 
Placówka przy ulicy Śląskiej 12/5 

Sterowanie przyciskami Tak, sterowanie mechaniczne 

Oświetlenie LED tak 

Filtry aluminiowe tak 

Szerokość [cm] 60 

Kolor Inox 

3. 
Zmywarka do 

zabudowy 
1 

Pojemność [kpl.] 14 -15 

Placówka przy ulicy Jarowita 10/5 

Poziom hałasu [dB] 42 – 44 

Zabezpieczenie przed zalaniem Tak 

Klasa energetyczna A++/ A+++ 

Klasa suszenia A 

Zużycie energii [kWh/cykl] 0,77 – 0,93 

Zużycie wody [l/cykl] 9,5 – 11 

Rodzaj panelu sterowania Ukryty 

Wskaźnik braku nabłyszczacza Tak 

Wskaźnik braku soli Tak 

Wyświetlacz elektroniczny Tak 

Sterowanie Elektroniczne 

Trzecia szuflada Tak 

Głębokość [cm] 55 

Szerokość [cm] 59 – 60 

Wysokość [cm] 81 – 82 

4. Mikrofalówka 1 

Liczba poziomów mocy 5 

Placówka przy ulicy Jarowita 10/5 

Funkcje podstawowe Rozmrażanie 

Kolor Inox 

Rodzaj Wolnostojąca 

Moc mikrofali [W] 700 – 800 

Pojemność [l] 20 

Sposób otwierania drzwi W lewo 

Średnica talerza obrotowego [cm] 24 – 26 

Sterowanie Elektroniczne lub mechaniczne 
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Głębokość [cm] 33 – 36 

Szerokość [cm] 43 – 45 

Wysokość [cm] 25 – 27 

Pojemność [l] 20-23 

5. 
Pralka 

automatyczna 
1 

Bezpieczeństwo użytkowania 
Blokada rodzicielska, zabezpieczenie 
przed zalaniem 

Placówka przy ulicy Jarowita 10/5 

Pojemność [kg] 8 – 10 

Poziom hałasu pranie [dB] 49 – 57 

Poziom hałasu wirowanie [dB] 53 – 74 

Rodzaj pralki Wolnostojąca 

Sposób załadunku Od przodu 

Opóźnienie startu pracy TAK 

Programator Elektroniczny 

Wyświetlacz elektroniczny TAK 

Programy prania 

·         Bawełna 

·         Wełna 

·         Syntetyki 

·         Delikatny 

·         Ręczniki 

·         Mieszany 

·         Program szybki 

Inne 

Maksymalna prędkość wirowania 
[obr/min] 

1000 – 1400 

Regulacja prędkości wirowania TAK 

Kolor Biały 

Regulacja temperatury TAK 

Klasa energetyczna A++/A+++ 

Zużycie energii [kWh/cykl] 0,41– 1,01 

Zużycie wody [l/cykl] 45 – 52 

Głębokość [cm] 55 – 59 

Szerokość [cm] 58 – 60 
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Wysokość [cm] 84 – 85 

6. Suszarka 1 

Bezpieczeństwo użytkowania 
Blokada rodzicielska, alarm  napełnienia 
zbiornika z wodą 

Placówka przy ulicy Jarowita 10/5 

Klasa energetyczna A++ 

Poziom hałasu [dB] 64 – 66 

Wielkość załadunku [kg] 8-10 

Zbiornik na wodę TAK 

Programator Elektroniczny 

Typ suszarki Kondensacyjna 

Wyświetlacz elektroniczny TAK 

Zużycie energii przy pełnym załadunku 
[kWh] 

1,56 – 1,99 

Kolor Biały 

Programy suszenia 

·         Bawełna 

·         Delikatny 

·         Ręczniki 

Głębokość [cm] 60 – 65 

Szerokość [cm] 56 – 60 

Wysokość [cm] 84 – 85 

7. 
Płyta gazowa 
do zabudowy 

1 

Kolor płyty grzewczej Czarny 

Placówka przy ulicy Śląskiej 12/5 

Pola grzewcze 4 

Bezpieczeństwo użytkowania zabezpieczenie przeciw wypływowe gazu 

Sterowanie płyty grzewczej 
mechaniczne - pokrętła na płycie 
grzewczej 

Wykonanie płyty grzewczej Szklane/stal nierdzewna 

Głębokość [cm] 52 

Szerokość [cm] 59 

Wysokość [cm] 4 – 6 

8. 
Piekarnik 

elektryczny do 
zabudowy 

1 

Głębokość [cm] 54 – 57 

Placówka przy ulicy Śląskiej 12/5 
Szerokość [cm] 59 – 60 

Wysokość [cm] 59 – 60 

Rodzaj piekarnika Elektryczny 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1473889976
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Programator pracy piekarnika Elektryczny 

Otwieranie drzwi Uchylnie z hamulcem 

Dominujący odcień Czarny/ Inox 

Termoobieg Tak 

Sterowanie Elektroniczne/ Mechaniczne 

Funkcja grilla Tak 

Wykonanie wnętrza piekarnika Emalia łatwoczyszcząca 

Typ prowadnic w piekarniku Drabinkowe, min. 1 poziom teleskopowe 

Pojemność [l] 64 – 75 

Klasa energetyczna A 


