
Załącznik nr 6 (Cz. III)   
 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. III 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI – WYPOSAŻENIE 7 LOKALI MIESZKALNYCH NA 
TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO PRZEZNACZONYCH DLA 7 RODZIN 
REPATRIANTÓW  
W TYM: 

CZ. I. DOSTAWA MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM 
CZ. II. DOSTAWA SPRZETU AGD I RTV 
CZ. III. DOSTAWA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 

 

Lokal 1 (Plac Czarnieckiego 8/8) Rodzina 2-osobowa – emerytowane małżeństwo  
                                                      

Lp. 
Wyszczególnienie Liczba 

Cena 

jednostkowa 

Cena 

1.  

Kołdra, wypełnienie 100% poliester, przeznaczona dla alergików, waga wypełnienia 

800-1000 gram 

długość: 200 cm 

szerokość: 140 cm +/-10 cm 

2 szt.   

2.  

Poduszka, wypełnienie 100% poliester, przeznaczona dla alergików, waga 

wypełnienia 550-750 gram 

długość: 50 cm + max. 10 cm 

szerokość: 60 cm +max. 10cm 

2 szt.   

3.  

Prześcieradło ze ściągaczem, 100% bawełna, pasujące kolorystycznie do pościeli 

długość: 200 cm 

szerokość: 160 cm 

2 szt.   

4.  

Pościel równa długości kołdry i poduszki  

długość poszwy na kołdrę: 200 cm 

szerokość poszwy na kołdrę: 140 cm +/-10 cm  

długość poszewki na poduszkę: 50 cm + max. 10 cm 

szerokość poszewki na poduszkę: 60 cm + max. 10 cm  

4 kpl.   

5.  

Poduszka dekoracyjna, poliester/bawełna 

długość: 45 cm 

szerokość: 45 cm 

4 szt.   

6.  

Dywan z długim włosiem wiskoza/poliester 

długość max 2m 

szerokość  max 1,4 m 

1 szt.   

7.  

Dywan z krótkim włosiem, wzór klasyczny, wiskoza/ poliester 

długość max 3m 

szerokość max 2m 

1 szt   

8.  

Podwójny karnisz regulowany wraz z osprzętem 

metal: wspornik ścienny, podpórka, drążek, zakończenie szyny,  

Minimalny zakres regulacji 140-180 cm 

3 kpl.   

9.  
Firanka biała zawierająca zakładkę z tunelem, 100% poliestru, wymiary  140-150 

cm szerokości, 300 cm wysokości 

6 szt.   

10.  
Zasłona ze szlufkami lub oczkami, zaciemniająca, bawełna/ poliester, wymiary  140-

150 cm szerokości, 300 cm wysokości 

6 szt.   

11.  

Koc, akryl/wełna/poliester: 

długość max.200 cm 

szerokość max.120 cm 

2 szt.   

12.  

Narzuta, 100% bawełna 

długość max 250 cm 

szerokość max 250 cm 

1 szt.   

13.  
Przedłużacz, min. 3 gniazdka, z uziemieniem: 

długość kabla: min. 3 m 

3 szt.   

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.37.2016 



14.  

Lampa podłogowa: Wysokość: min. 150 cm 

długość kabla: min.200 cm 

żarówka reflektor min. 200 lumenów, barwa ciepła 

1 szt.   

15.  

Zestaw łazienkowy: 

dozownik mydła, mydelniczka, kubek na szczoteczki 

stal/ceramika/tworzywo 

1 kpl   

16.  
Wieszak na drzwi do łazienki zawierający min. 4 haki 

stal 

1 szt.   

17.  
Stojak na papier toaletowy 

stal 

1 szt.   

18.  
Szczotka toaletowa,  

stal/ tworzywo 

   

19.  

Dywanik łazienkowy:  

długość: min. 60 cm 

szerokość: min.50 cm 

bawełna/poliester 

1 szt.   

20.  

Ręcznik: 

długość: min.30 cm 

szerokość: min.30 cm 

100% bawełna, gramatura min. 400 g/m2 

2 szt.   

21.  

Ręcznik: 

długość: min.100 cm 

szerokość: min.50 cm 

100% bawełna, gramatura min. 500 g/m2 

4 szt.   

22.  

Ręcznik: 

długość: min.140 cm 

szerokość: min.70 cm 

100% bawełna, gramatura min. 500 g/m2 

2 szt.   

23.  
Suszarka na pranie przenośna, minimalna długość linek 18 m 

stal 

1 szt.   

24.  
Kosz na pranie max.40 l. 

tworzywo sztuczne 

1 szt.   

25.  
Deska do prasowania z uchwytem na żelazko 1 szt.   

26.  
Komplet garnków  min.4 szt., do zastosowania na płycie gazowej, różna pojemność 

stal nierdzewna 

1 kpl.   

27.  
Patelnia do zastosowania na płycie gazowej, średnica 20 cm i 24 lub 26 cm 

aluminium 

2 szt.   

28.  
Serwis obiadowy dla 6 osób min.22 elementy,  

ceramika, kolor biały  

1 kpl.   

29.  
Serwis kawowy dla 6 osób min. 12 elementów, 

ceramika, kolor biały 

1 kpl.    

30.  

Serwis stołowy do codziennego użytku dla 6 osób 18 elementów, (6 talerzy 

głębokich, talerze, talerzyki) 

ceramika 

1 kpl.   

31.  Sztućce dla 6 osób (łyżka, łyżeczka, widelec, nóż), stal nierdzewna 1 kpl.   

32.  Pojemnik na przybory kuchenne, stal nierdzewna 1 szt.   

33.  Tacka/ pojemnik na sztućce, tworzywo 1 szt.   

34.  Noże kuchenne, stal nierdzewna 3 szt.   

35.  Nóż do warzyw, stal nierdzewna/tworzywo 1 szt.   

36.  Deska do krojenia, tworzywo/drewno 3 szt.   

37.  Maselniczka, szkło/ceramika 1 szt.   

38.  Tłuczek do ziemniaków, stal nierdzewna 1 szt.   

39.  Tłuczek do mięsa, tworzywo/stal nierdzewna 1 szt.   

40.  Trzepaczka, stal nierdzewna 1 szt.   

41.  Durszlak, stal nierdzewna 1 szt.   

42.  Sitko, stal nierdzewna 1 szt.   

43.  Solniczka, Pieprzniczka, szkło/stal nierdzewna  1 kpl.   

44.  Pojemniki na suchą żywność-różne pojemności/tworzywo, min.5 szt. 1 kpl.   

45.  Pojemniki z pokrywką, różna wielkość, stal 3 szt.   

46.  Dzbanek, szkło bezbarwne poj.min.1 l 1 szt.   

47.  Kubek, szkło bezbarwne, wys. min. 7 cm 6 szt.   

48.  Kubek, kolor, kamionka  6 szt.   

49.  Szklanka, szkło bezbarwne  , do napojów 6 szt.   



50.  Lejek, tworzywo polipropylenowe 2 szt.   

51.  Wałek, drewniany 1 szt.   

52.  Cukiernica i dzbanuszek, ceramika, kolor biały 1 kpl.   

53.  

Miska szkło bezbarwne 

średnica: min.14 cm 

wysokość: min.8 cm 

2 szt.   

54.  

Miska, szkło bezbarwne 

średnica: min.25 cm 

wysokość: min.15 cm 

1 szt.   

55.  
Naczynie żaroodporne z pokrywą ze szkła, min. 4 l 

 

1 szt.   

56.  Taca prostokątna min.35cm/55cm, 1 szt.   

57.  Ścierka min.50/60 cm 100% bawełna 4 szt.   

58.  Ociekacz na naczynia max 30x40 cm, tworzywo 1 szt.   

59.  Miotła i szufelka, tworzywo 1 kpl.   

60.  Tarka, stal nierdzewna 1 szt.   

61.  Pojemnik na przyprawy, szkło/tworzywo, min. 4 szt. 1 kpl.   

62.  Chochla do zupy, stal nierdzewna 1 szt   

63.  Podkładka na stół, poliester/bawełna 4 szt.   

64.  Chlebak, drewno 1 szt.   

65.  Zestaw do czyszczenia z mopem, tworzywo 1 kpl.   

66.  Czajnik do gotowania wody z gwizdkiem poj.min. 2 l., stal nierdzewna/emalia 1 szt.   

67.  
Kosz na śmieci zamykany, tworzywo/stal 

poj. min. 10l. 

1 szt.   

68.  

Półka z lustrem:+/- 5% 

wysokość:60 cm 

szerokość 50 cm 

półka: szkło hartowane 

1 szt.   

69.  
Lampka biurkowa wys. min. 30cm, stal/poliester 

żarówka LED min. 200 lumenów energooszczędności od A++, barwa ciepła 

1 szt.   

70.  
Lampka nocna, wys. 25-35 cm, długość kabla min 1,2 m, tworzywo/ stal/szkło 

 żarówka LED min. 200 lumenów energooszczędności od A++, barwa ciepła 

1 szt.   

71.  Wieszak na ubrania drewno /plastik 30 szt.   

72.  Zegar ścienny średn. min.30cm, z baterią w komplecie 1 szt.   

73.  Taboret ze schodkiem, drewno/tworzywo 1 szt.   

 

 

Lokal 2 (Plac Czarnieckiego 8/10) Rodzina 3-osobowa – małżeństwo+dorosły syn  

 

Lp. 
Wyszczególnienie Liczba 

Cena 

jednostkowa 

Cena 

1.  

Kołdra, wypełnienie 100% poliester, przeznaczona dla alergików, waga wypełnienia 

800-1000 gram 

długość: 200 cm 

szerokość: 140 cm +/-10 cm 

3 szt.   

2.  

Poduszka, wypełnienie 100% poliester, przeznaczona dla alergików, waga 

wypełnienia 550-750 gram 

długość: 50 cm + max. 10 cm 

szerokość: 60 cm +max. 10cm 

3 szt.   

3.  

Prześcieradło ze ściągaczem, 100% bawełna, pasujące kolorystycznie do pościeli 

długość: 200 cm 

szerokość: 140 cm 

2 szt.   

4.  

Prześcieradło ze ściągaczem, 100% bawełna, pasujące kolorystycznie do pościeli 

długość: 200 cm 

szerokość: 90 cm 

2 szt.   

5.  

Pościel równa długości kołdry i poduszki  

długość poszwy na kołdrę: 200 cm 

szerokość poszwy na kołdrę: 140 cm +/-10 cm  

długość poszewki na poduszkę: 50 cm + max. 10 cm 

szerokość poszewki na poduszkę: 60 cm + max. 10 cm  

6 kpl.   



6.  

Poduszka dekoracyjna, poliester/bawełna,  

długość: 45 cm 

szerokość: 45 cm 

4 szt.   

7.  

Dywan z długim włosiem wiskoza/poliester 

długość max 2,5 m 

szerokość  max 1,4 m 

1 szt.   

8.  

Dywan z krótkim , wzór klasyczny, wiskoza/poliester 

długość max 3 m 

szerokość  max 2 m 

1 szt.   

9.  

Podwójny karnisz regulowany wraz z osprzętem 

metal: wspornik ścienny, podpórka, drążek, zakończenie szyny,  

minimalny zakres regulacji 140-180 cm 

3 kpl.   

10.  
Firanka biała zawierająca zakładkę z tunelem, 100% poliestru, wymiary  140-150 

cm szerokości, 300 cm wysokości 

6 szt.   

11.  
Zasłona ze szlufkami lub oczkami, zaciemniająca, bawełna/ poliester, wymiary  140-

150 cm szerokości, 300 cm wysokości 

6 szt.   

12.  

Koc, akryl/wełna/poliester: 

długość max.200 cm 

szerokość max.120 cm 

2 szt.   

13.  

Narzuta, 100% bawełna 

długość max 250 cm 

szerokość max 160 cm 

1 szt.   

14.  
Przedłużacz, min. 3 gniazdka, z uziemieniem: 

długość kabla: min. 3 m 

3 szt.   

15.  

Lampa podłogowa: Wysokość: min. 150 cm 

długość kabla: min.200 cm 

żarówka reflektor min. 200 lumenów, barwa ciepła 

1 szt.   

16.  

Zestaw łazienkowy: 

dozownik mydła, mydelniczka, kubek na szczoteczki 

stal/ceramika/tworzywo 

1 kpl   

17.  
Wieszak na drzwi do łazienki zawierający min. 6 haków 

stal 

1 szt.   

18.  
Stojak na papier toaletowy 

stal 

1 szt.   

19.  
Szczotka toaletowa,  

stal/ tworzywo 

1 szt.   

20.  

Dywanik łazienkowy:  

długość: min. 60 cm 

szerokość: min.50 cm 

bawełna/poliester 

1 szt.   

21.  

Ręcznik: 

długość: min.30 cm 

szerokość: min.30 cm 

100% bawełna, gramatura min. 400 g/m2 

3 szt. 

 

  

22.  

Ręcznik: 

długość: min.100 cm 

szerokość: min.50 cm 

100% bawełna, gramatura min. 500 g/m2 

6 szt.   

23.  

Ręcznik: 

długość: min.140 cm 

szerokość: min.70 cm 

100% bawełna, gramatura min. 500 g/m2 

3 szt.   

24.  
Suszarka na pranie przenośna, minimalna długość linek 18 m 

stal 

1 szt.   

25.  
Kosz na pranie max. 40 l. 

tworzywo sztuczne 

1 szt.   

26.  
Deska do prasowania z uchwytem na żelazko 1 szt.   

27.  
Komplet garnków  min. 5 szt., do zastosowania na płycie gazowej, różna pojemność 

stal nierdzewna 

1 kpl.   

28.  
Patelnia do zastosowania na płycie gazowej, średnica 20 cm i 24 lub 26 cm 

aluminium 

2 szt.   

29.  
Serwis obiadowy dla 6 osób min. 22 elementy,  

ceramika, kolor biały  

1 kpl.   



30.  
Serwis kawowy dla 6 osób min. 12 elementów, 

ceramika, kolor biały 

1 kpl.    

31.  
Serwis stołowy do codziennego użytku dla 6 osób 18 elementów (6 talerzy 

głębokich, talerze, talerzyki) ceramika 

1 kpl.   

32.  Sztućce dla 6 osób (łyżka, łyżeczka, widelec, nóż), stal nierdzewna 1 kpl.   

33.  Pojemnik na przybory kuchenne, stal nierdzewna 1 szt.   

34.  Tacka/ pojemnik na sztućce, tworzywo 1 szt.   

35.  Noże kuchenne, stal nierdzewna 3 szt.   

36.  Nóż do warzyw, stal nierdzewna/tworzywo 1 szt.   

37.  Deska do krojenia, tworzywo/drewno 3 szt.   

38.  Maselniczka, szkło/ceramika 1 szt.   

39.  Tłuczek do ziemniaków, stal nierdzewna 1 szt.   

40.  Tłuczek do mięsa, tworzywo/stal nierdzewna 1 szt.   

41.  Trzepaczka, stal nierdzewna 1 szt.   

42.  Durszlak, stal nierdzewna 1 szt.   

43.  Sitko, stal nierdzewna 1 szt.   

44.  Solniczka, Pieprzniczka, szkło/stal nierdzewna  1 kpl.   

45.  Pojemniki na suchą żywność-różne pojemności/tworzywo, min.5szt. 1 kpl.   

46.  Pojemniki z pokrywką, różna wielkość, stal 3 szt   

47.  Dzbanek, szkło bezbarwne poj.min.1 l 1 szt.   

48.  Kubek, szkło bezbarwne, wys. min. 7 cm 6 szt.   

49.  Kubek, kolor, kamionka  6 szt.   

50.  Szklanka, szkło bezbarwne  , do napojów 6 szt.   

51.  Lejek, tworzywo polipropylenowe 2 szt.   

52.  Wałek, drewniany 1 szt.   

53.  Cukiernica i dzbanuszek, ceramika, kolor biały 1 kpl.   

54.  

Miska, szkło bezbarwne 

średnica: min.14 cm 

wysokość: min. 8 cm 

3 szt.   

55.  

Miska, szkło bezbarwne 

średnica: min.25 cm 

wysokość: min.15 cm 

1 szt.   

56.  
Naczynie żaroodporne z pokrywą ze szkła min. 4l 

 

1 szt.   

57.  Taca prostokątna min.35cm/55cm, 1 szt.   

58.  Ścierka min.50/60 cm 100% bawełna 4 szt.   

59.  Ociekacz na naczynia max 30x40 cm, tworzywo 1 szt.   

60.  Miotła i szufelka, tworzywo 1 kpl.   

61.  Tarka, stal nierdzewna 1 szt.   

62.  Pojemnik na przyprawy, szkło/tworzywo, min. 4 szt. 1 kpl.   

63.  Chochla do zupy, stal nierdzewna 1 szt   

64.  Podkładka na stół, poliester/bawełna 4 szt.   

65.  Chlebak drewno, 1 szt. 1 szt.   

66.  Zestaw do czyszczenia z mopem, tworzywo 1 kpl.   

67.  Czajnik do gotowania wody z gwizdkiem poj.min. 2 l., stal nierdzewna/emalia 1 szt.   

68.  
Kosz na śmieci zamykany, tworzywo, stal 

poj. min. 10l. 

1 szt.   

69.  

Półka z lustrem:+/- 5% 

wysokość:60 cm 

szerokość 50 cm 

półka: szkło hartowane 

1 szt.   

70.  
Lampka biurkowa wys. min. 30 cm, stal/poliester 

Żarówka LED min. 200 lumenów energooszczędności od A++, barwa ciepła 

1 szt.   

71.  
Lampa ścienna z kablem, wyłącznik na sznurku stal/poliester 

żarówka LED min. 200 lumenów energooszczędności od A++, barwa ciepła 

1 szt.   

72.  Wieszak na ubrania, drewno /plastik 45 szt.   

73.  Zegar ścienny średn. min.30cm, z baterią w komplecie 1 szt.   

74.  Taboret ze schodkiem, drewno/tworzywo  1 szt.   

 
 

Lokal 3 (Plac Czarnieckiego 8/12) Rodzina 2-osobowa – dorośli bracia 



 

Lp. 
Wyszczególnienie Liczba 

Cena 

jednostkowa 

Cena 

1.  

Kołdra, wypełnienie 100% poliester, przeznaczona dla alergików, waga wypełnienia 

800-1000 gram 

długość: 200 cm 

szerokość: 140 cm +/-10 cm 

2 szt.   

2.  

Poduszka, wypełnienie 100% poliester, przeznaczona dla alergików, waga 

wypełnienia 550-750 gram 

długość: 50 cm + max. 10 cm 

szerokość: 60 cm +max. 10cm 

2 szt.   

3.  

Prześcieradło ze ściągaczem, 100% bawełna, pasujące kolorystycznie do pościeli 

długość: 200 cm 

szerokość: 90 cm 

2 szt.   

4.  

Prześcieradło ze ściągaczem, 100% bawełna, pasujące kolorystycznie do pościeli 

długość: 200 cm 

szerokość: 140 cm 

2 szt.   

5.  

Pościel równa długości kołdry i poduszki  

długość poszwy na kołdrę: 200 cm 

szerokość poszwy na kołdrę: 140 cm +/-10 cm  

długość poszewki na poduszkę: 50 cm + max. 10 cm 

szerokość poszewki na poduszkę: 60 cm + max. 10 cm  

4 kpl.   

6.  

Poduszka dekoracyjna, poliester/bawełna, dostosowane kolorystycznie do kocu  

długość:  45 cm 

szerokość: 45 cm 

4 szt.   

7.  

Dywan z długim włosiem wiskoza/poliester 

długość max 2,5 m 

szerokość  max 1,4 m 

1 szt.   

8.  

Dywan z krótkim włosiem, wzór klasyczny, wiskoza/poliester 

długość max 4 m 

szerokość  max 2 m 

1 szt.   

9.  

Podwójny karnisz regulowany wraz z osprzętem 

metal: wspornik ścienny, podpórka, drążek, zakończenie szyny,  

minimalny zakres regulacji 140-180 cm 

3 kpl.   

10.  
Firanka biała zawierająca zakładkę z tunelem, 100% poliestru, wymiary  140-150 

cm szerokości, 300 cm wysokości 

6 szt.   

11.  
Zasłona ze szlufkami lub oczkami, zaciemniająca, bawełna/ poliester, wymiary  140-

150 cm szerokości, 300 cm wysokości 

6 szt.   

12.  

Koc, akryl/wełna/poliester: 

długość max.200 cm 

szerokość max.120 cm 

2 szt.   

13.  

Narzuta, 100% bawełna 

długość max 250 cm 

szerokość max 160 cm 

1 szt. 

 

  

14.  
Przedłużacz, min. 3 gniazdka, z uziemieniem: 

długość kabla: min. 3 m 

3 szt.   

15.  

Zestaw łazienkowy: 

dozownik mydła, mydelniczka, kubek na szczoteczki 

stal/ceramika/tworzywo 

1 kpl   

16.  
Wieszak na drzwi do łazienki zawierający min. 4 haki 

stal 

1 szt.   

17.  
Stojak na papier toaletowy 

stal 

1 szt.   

18.  
Szczotka toaletowa,  

stal/ tworzywo 

1 szt.   

19.  

Dywanik łazienkowy:  

długość: min. 60 cm 

szerokość: min.50 cm 

bawełna/poliester 

1 szt.   

20.  

Ręcznik: 

długość: min.30 cm 

szerokość: min.30 cm 

100% bawełna, gramatura min. 400 g/m2 

2 szt.   



21.  

Ręcznik: 

długość: min.100 cm 

szerokość: min.50 cm 

100% bawełna,  gramatura min. 500 g/m2 

4 szt.   

22.  

Ręcznik: 

długość: min.140 cm 

szerokość: min.70 cm 

100% bawełna, gramatura min. 500 g/m2 

2 szt.   

23.  
Suszarka na pranie przenośna, minimalna długość linek 18 m 

Stal 

1 szt.   

24.  
Kosz na pranie max. 40 l. 

tworzywo sztuczne 

1 szt.   

25.  
Deska do prasowania  

z uchwytem na żelazko 

1 szt.   

26.  
Komplet garnków  min.4 szt., do zastosowania na płycie gazowej, różna pojemność 

stal nierdzewna 

1 kpl.   

27.  
Patelnia do zastosowania na płycie gazowej, średnica 20 cm i 24 lub 26 cm 

aluminium 

2 szt.   

28.  
Serwis obiadowy dla 6 osób min. 22 elementów,  

ceramika, kolor biały  

1 kpl.   

29.  
Serwis kawowy dla 6 osób min. 12 elementów, 

ceramika, kolor biały 

1 kpl.    

30.  

Serwis stołowy do codziennego użytku dla 6 osób 18 elementów (6 talerzy 

głębokich, talerze, talerzyki) 

ceramika 

1 kpl.   

31.  Sztućce dla 6 osób (łyżka, łyżeczka, widelec, nóż), stal nierdzewna 1 kpl.   

32.  Pojemnik na przybory kuchenne, stal nierdzewna 1 szt.   

33.  Tacka/ pojemnik na sztućce, tworzywo 1 szt.   

34.  Noże kuchenne, stal nierdzewna 3 szt.   

35.  Nóż do warzyw, stal nierdzewna/tworzywo 1 szt.   

36.  Deska do krojenia, tworzywo/drewno 3 szt.   

37.  Maselniczka, szkło/ceramika 1 szt.   

38.  Tłuczek do ziemniaków, stal nierdzewna 1 szt.   

39.  Tłuczek do mięsa, tworzywo/stal nierdzewna 1 szt.   

40.  Trzepaczka, stal nierdzewna 1 szt.   

41.  Durszlak, stal nierdzewna 1 szt.   

42.  Sitko, stal nierdzewna 1 szt.   

43.  Solniczka, Pieprzniczka, szkło/stal nierdzewna  1 kpl.   

44.  Pojemniki na suchą żywność-różne pojemności/tworzywo, min.5 szt. 1 kpl.   

45.  Pojemniki z pokrywką, różna wielkość, stal 3 szt.   

46.  Dzbanek, szkło bezbarwne poj.min.1 l 1 szt.   

47.  Kubek, szkło bezbarwne, wys. min. 7 cm 6 szt.   

48.  Kubek, kolor, kamionka  6 szt.   

49.  Szklanka, szkło bezbarwne  , do napojów 6 szt.   

50.  Lejek, tworzywo polipropylenowe 2 szt.   

51.  Wałek, drewniany 1 szt.   

52.  Cukiernica i dzbanuszek, ceramika, kolor biały 1 kpl.   

53.  

Miska szkło bezbarwne 

średnica: min.14 cm 

wysokość: min.8 cm 

2 szt.   

54.  

Miska, szkło bezbarwne 

średnica: min.25 cm 

wysokość: min.15 cm 

1 szt.   

55.  Naczynie żaroodporne z pokrywą ze szkła min. 4l 1 szt.   

56.  Taca prostokątna min.35cm/55cm, 1 szt.   

57.  Ścierka min.50/60 cm 100% bawełna 4 szt.   

58.  Ociekacz na naczynia max 30x40 cm, tworzywo 1 szt.   

59.  Miotła i szufelka, tworzywo 1 kpl.   

60.  Tarka, stal nierdzewna 1 szt.   

61.  Pojemnik na przyprawy, szkło/tworzywo, min. 4 szt. 1 kpl.   

62.  Chochla do zupy, stal nierdzewna 1 szt   

63.  Podkładka na stół, poliester/bawełna 4 szt.   

64.  Chlebak, drewno 1 szt.   



65.  Zestaw do czyszczenia z mopem, tworzywo 1 kpl.   

66.  Czajnik do gotowania wody z gwizdkiem poj.min. 2 l., stal nierdzewna/emalia 1 szt.   

67.  
Kosz na śmieci zamykany, tworzywo/stal 

poj. min. 10l. 

1 szt.   

68.  

Półka z lustrem:+/- 5% 

wysokość:60 cm 

szerokość 50 cm 

półka: szkło hartowane 

1 szt.   

69.  
Lampka biurkowa wys. min. 30cm, stal/poliester 

żarówka LED min. 200 lumenów energooszczędności od A++, barwa ciepła 

1 szt.   

70.  
Lampa ścienna z kablem, wyłącznik na sznurku stal/poliester 

żarówka LED min. 200 lumenów energooszczędności od A++, barwa ciepła 

1 szt.   

71.  Wieszak na ubrania drewno /plastik 30 szt.   

72.  Zegar ścienny średn. min.30cm, z baterią w komplecie 1 szt.   

73.  Pudełko dekoracyjne z pokrywą, mieszczące rzeczy w formacie A4, papier/stal 4 szt.   

74.  Taboret ze schodkiem, drewno/tworzywo 1 szt.   

 

 

Lokal 4 (Plac Niepodległości 4/15) Emerytowana nauczycielka 

 

Lp. 
Wyszczególnienie Liczba 

Cena 

jednostkowa 

Cena 

1.  

Kołdra, wypełnienie 100% poliester, przeznaczona dla alergików, waga wypełnienia 

800-1000 gram 

długość: 200 cm 

szerokość: 140 cm +/-10 cm 

1 szt.   

2.  

Poduszka, wypełnienie 100% poliester, przeznaczona dla alergików, waga 

wypełnienia 550-750 gram 

długość: 50 cm + max. 10 cm 

szerokość: 60 cm +max. 10cm 

1 szt.   

3.  

Prześcieradło ze ściągaczem, 100% bawełna, pasujące kolorystycznie do pościeli 

długość: 200 cm 

szerokość: 140 cm 

2 szt.   

4.  

Pościel równa długości kołdry i poduszki  

długość poszwy na kołdrę: 200 cm 

szerokość poszwy na kołdrę: 140 cm +/-10 cm  

długość poszewki na poduszkę: 50 cm + max. 10 cm 

szerokość poszewki na poduszkę: 60 cm + max. 10 cm  

2 kpl.   

5.  

Poduszka dekoracyjna, poliester/bawełna, dostosowane kolorystycznie do kocu  

długość: 45 cm 

szerokość: 45 cm 

2 szt.   

6.  

Dywan owalny z krótkim włosiem, wzór klasyczny, wiskoza/poliester 

wymiary max 3x4m 

 

 1szt.   

7.  

Podwójny karnisz regulowany wraz z osprzętem 

metal: wspornik ścienny, podpórka, drążek, zakończenie szyny,  

minimalny zakres regulacji 120-160 cm 

1 kpl.   

8.  

Podwójny karnisz regulowany wraz z osprzętem 

metal: wspornik ścienny, podpórka, drążek, zakończenie szyny,  

minimalny zakres regulacji 320-380 cm 

1 kpl.   

9.  
Firanka biała zawierająca zakładkę z tunelem, 100% poliestru, wymiary  130-150 

cm szerokości, 300 cm wysokości 

4 szt.   

10.  
Firanka biała zawierająca zakładkę z tunelem, 100% poliestru, wymiary  130-150 

cm szerokości, 180 cm wysokości 

2 szt.   

11.  
Zasłona ze szlufkami lub oczkami, zaciemniająca, bawełna/ poliester, wymiary   

140-150 cm szerokości, 300 cm wysokości 

4 szt.   

12.  

Koc, akryl/wełna/poliester: 

długość max.200 cm 

szerokość max.120 cm 

1 szt.   

13.  
Przedłużacz, min. 3 gniazdka, z uziemieniem: 2 szt.   



długość kabla: min. 3  m 

14.  

Lampa podłogowa: wysokość: min. 150 cm 

długość kabla: min.200 cm 

żarówka LED min. 200 lumenów, barwa ciepła 

1 szt.   

15.  

Zestaw łazienkowy: 

dozownik mydła, mydelniczka, kubek na szczoteczki 

stal/ceramika/tworzywo 

1 kpl.   

16.  
Wieszak na drzwi do łazienki zawierający min. 4 haki 

stal 

1 szt.   

17.  
Stojak na papier toaletowy 

stal 

1 szt.   

18.  
Szczotka toaletowa,  

stal/ tworzywo 

1 szt.   

19.  

Dywanik łazienkowy:  

długość: min. 60 cm 

szerokość: min.50 cm 

bawełna/poliester 

1 szt.   

20.  

Ręcznik: 

długość: min.30 cm 

szerokość: min.30 cm 

100% bawełna, gramatura min. 400 g/m2 

2 szt.   

21.  

Ręcznik: 

długość: min.100 cm 

szerokość: min.50 cm 

100% bawełna,  gramatura min. 500 g/m2 

2 szt.   

22.  

Ręcznik: 

długość: min.140 cm 

szerokość: min.70 cm 

100% bawełna, gramatura min. 500 g/m2 

1 szt.   

23.  
Suszarka na pranie przenośna, minimalna długość linek 18 m 

stal 

1 szt.   

24.  
Kosz na pranie max.40 l 

tworzywo sztuczne 

1 szt.   

25.  
Deska do prasowania z uchwytem na żelazko 1 szt.   

26.  
Komplet garnków  min.4 szt., do zastosowania na płycie gazowej, różna pojemność 

stal nierdzewna 

1 kpl.   

27.  
Patelnia do zastosowania na płycie gazowej, średnica 20 cm i 24 lub 26 cm 

aluminium 

2 szt.   

28.  
Serwis obiadowy dla 6 osób min.22 elementów,  

ceramika, kolor biały  

1 kpl.   

29.  
Serwis kawowy dla 6 osób min. 12 elementów, 

ceramika, kolor biały 

1 kpl.    

30.  

Serwis stołowy do codziennego użytku dla 6 osób 18 elementów (6 talerzy 

głębokich, talerze, talerzyki) 

ceramika 

1 kpl.   

31.  Sztućce dla 6 osób (łyżka, łyżeczka, widelec, nóż), stal nierdzewna 1 kpl.   

32.  Pojemnik na przybory kuchenne, stal nierdzewna 1 szt.   

33.  Tacka/ pojemnik na sztućce, tworzywo 1 szt.   

34.  Noże kuchenne, stal nierdzewna 3 szt.   

35.  Nóż do warzyw, stal nierdzewna/tworzywo 1 szt.   

36.  Deska do krojenia, tworzywo/drewno 2 szt.   

37.  Maselniczka, szkło/ceramika 1 szt.   

38.  Tłuczek do ziemniaków, stal nierdzewna 1 szt.   

39.  Tłuczek do mięsa, tworzywo/stal nierdzewna 1 szt.   

40.  Trzepaczka, stal nierdzewna 1 szt.   

41.  Durszlak, stal nierdzewna 1 szt.   

42.  Sitko, stal nierdzewna 1 szt.   

43.  Solniczka, Pieprzniczka, szkło/stal nierdzewna  1 kpl.   

44.  Pojemniki na suchą żywność-różne pojemności/tworzywo, min.5 szt. 1 kpl.   

45.  Pojemniki z pokrywką, różna wielkość, stal 3 szt.   

46.  Dzbanek, szkło bezbarwne poj.min.1 l 1 szt.   

47.  Kubek, szkło bezbarwne, wys. min. 7 cm 6 szt.   



48.  Kubek, kolor, kamionka  6 szt.   

49.  Szklanka, szkło bezbarwne  , do napojów 6 szt.   

50.  Lejek, tworzywo polipropylenowe 2 szt.   

51.  Wałek, drewniany 1 szt.   

52.  Cukiernica i dzbanuszek, ceramika, kolor biały 1 kpl.   

53.  

Miska szkło bezbarwne 

średnica: min.18 cm 

wysokość: min.9 cm 

2 szt.   

54.  

Miska, szkło bezbarwne 

średnica: min.25 cm 

wysokość: min.15 cm 

1 szt.   

55.  
Naczynie żaroodporne z pokrywą ze szkła min. 4 l 

 

1 szt.   

56.  Taca prostokątna min.35cm/55cm, 1 szt.   

57.  Ścierka min.50/60 cm 100% bawełna 3 szt.   

58.  Miotła i szufelka, tworzywo 1 kpl.   

59.  Tarka, stal nierdzewna 1 szt.   

60.  Pojemnik na przyprawy, szkło/tworzywo, min. 4 szt. 1 kpl.   

61.  Chochla do zupy, stal nierdzewna 1 szt   

62.  Podkładka na stół, poliester/bawełna 4 szt.   

63.  Chlebak, drewno 1 szt.   

64.  Zestaw do czyszczenia z mopem, tworzywo 1 kpl.   

65.  Czajnik do gotowania wody z gwizdkiem poj.min. 2 l., stal nierdzewna 1 szt.   

66.  
Kosz na śmieci zamykany, tworzywo/stal 

poj. min. 10l. 

1 szt.   

67.  

Półka z lustrem:+/- 5% 

wysokość:60 cm 

szerokość 50 cm 

półka: szkło hartowane 

1 szt.   

68.  Wieszak na ubrania drewno /plastik 20 szt.   

69.  Zegar ścienny średn. min.30cm, z baterią w komplecie 1 szt.   

70.  Taboret ze schodkiem, drewno/tworzywo 1 szt.   

 

Lokal 5 (ul. Wojska Polskiego 9 m. 15) Rodzina 5-osobowa – małżeństwo z 3 dzieci (syn 

19 lat i 2 córki  10 i 15 lat) 

 

Lp. 
Wyszczególnienie Liczba 

Cena 

jednostkowa 

Cena 

1.  

Kołdra, wypełnienie 100% poliester, przeznaczona dla alergików, waga wypełnienia 

800-1000 gram 

długość: 200 cm 

szerokość: 140 cm +/-10 cm 

5 szt.   

2.  

Poduszka, wypełnienie 100% poliester, przeznaczona dla alergików, waga 

wypełnienia 550-750 gram 

długość: 50 cm + max. 10 cm 

szerokość: 60 cm +max. 10cm 

5 szt.   

3.  

Prześcieradło ze ściągaczem, 100% bawełna, pasujące kolorystycznie do pościeli 

długość: 200 cm 

szerokość: 140 cm 

2 szt.   

4.  

Prześcieradło ze ściągaczem, 100% bawełna, pasujące kolorystycznie do pościeli 

długość: 200 cm 

szerokość: 90 cm 

6 szt.   

5.  

Pościel równa długości kołdry i poduszki  

długość poszwy na kołdrę: 200 cm 

szerokość poszwy na kołdrę: 140 cm +/-10 cm  

długość poszewki na poduszkę: 50 cm + max. 10 cm 

szerokość poszewki na poduszkę: 60 cm + max. 10 cm  

8 kpl.   

6.  

Poduszka dekoracyjna, poliester/bawełna 

długość: 45 cm 

szerokość: 45 cm 

8 szt.   



7.  
Dywan z krótkim włosiem 

max 1,2m x 2,0m 

1 szt.   

8.  
Dywan z krótkim włosiem 

max 1,5m x 2,5 m 

1 szt.   

9.  
Dywan z krótkim włosiem 

max 3m x 3m 

1 szt.   

10.  

Podwójny karnisz regulowany wraz z osprzętem 

metal: wspornik ścienny, podpórka, drążek, zakończenie szyny,  

minimalny zakres regulacji 140-200 cm 

5 kpl.   

11.  
Firanka biała zawierająca zakładkę z tunelem, 100% poliestru, wymiary  140-150 

cm szerokości, 300 cm wysokości 

8 szt.   

12.  
Firanka biała zawierająca zakładkę z tunelem, 100% poliestru, wymiary  140-150 

cm szerokości, 180 cm wysokości 

2 szt.   

13.  
Zasłona ze szlufkami lub oczkami, zaciemniająca, bawełna/ poliester, wymiary  140-

150 cm szerokości, 300 cm wysokości 

8 szt.   

14.  

Koc, akryl/wełna/poliester: 

długość max.200 cm 

szerokość max.120 cm 

2 szt.   

15.  

Narzuta, 100% bawełna 

długość max 250 cm 

szerokość max 160 cm 

3 szt.   

16.  
Przedłużacz, min. 3 gniazdka, z uziemieniem: 

długość kabla: min. 3 m 

5 szt.   

17.  

Lampa podłogowa: Wysokość: min. 150 cm 

długość kabla: min.200 cm 

żarówka reflektor min. 200 lumenów, barwa ciepła 

1 szt.   

18.  

Zestaw łazienkowy: 

dozownik mydła, mydelniczka, kubek na szczoteczki 

stal/ceramika/tworzywo 

1 kpl.   

19.  
Wieszak na drzwi do łazienki zawierający min. 6 haków 

stal 

1 szt.   

20.  
Stojak na papier toaletowy 

stal 

1 szt.   

21.  
Szczotka toaletowa,  

stal/ tworzywo 

1 szt.   

22.  

Dywanik łazienkowy:  

długość: min. 60 cm 

szerokość: min.50 cm 

bawełna/poliester 

1 szt.   

23.  

Ręcznik: 

długość: min.30 cm 

szerokość: min.30 cm 

100% bawełna, gramatura min. 400 g/m2 

5 szt. 

 

  

24.  

Ręcznik: 

długość: min.100 cm 

szerokość: min.50 cm 

100% bawełna, gramatura min. 500 g/m2 

10 szt.   

25.  

Ręcznik: 

długość: min.140 cm 

szerokość: min.70 cm 

100% bawełna, gramatura min. 500 g/m2 

5 szt.   

26.  
Suszarka na pranie przenośna, minimalna długość linek 18 m 

stal 

1 szt.   

27.  
Kosz na pranie max.40 l. 

tworzywo sztuczne 

1 szt.   

28.  
Deska do prasowania z uchwytem na żelazko 1 szt.   

29.  
Komplet garnków  min. 7 szt., do zastosowania na płycie gazowej, różna pojemność 

stal nierdzewna 

1 kpl.   

30.  
Patelnia do zastosowania na płycie gazowej, średnica 20 cm i 24 lub 26 cm 

aluminium 

2 szt.   

31.  
Serwis obiadowy dla 12 osób min. 40 elementów,  

ceramika, kolor biały  

1 kpl.   



32.  
Serwis kawowy dla 6 osób min. 12 elementów 

ceramika, kolor biały 

1 kpl.    

33.  

Serwis stołowy do codziennego użytku dla 6 osób 18 elementów (6 talerzy 

głębokich, talerze, talerzyki) 

ceramika 

1 kpl.   

34.  Sztućce dla 6 osób (łyżka, łyżeczka, widelec, nóż), stal nierdzewna 2 kpl.   

35.  Pojemnik na przybory kuchenne, stal nierdzewna 1 szt.   

36.  Tacka/ pojemnik na sztućce, tworzywo 1 szt.   

37.  Noże kuchenne, stal nierdzewna 5 szt.   

38.  Nóż do warzyw, stal nierdzewna/tworzywo 1 szt.   

39.  Deska do krojenia, tworzywo/drewno 3 szt.   

40.  Maselniczka, szkło/ceramika 1 szt.   

41.  Tłuczek do ziemniaków, stal nierdzewna 1 szt.   

42.  Tłuczek do mięsa, tworzywo/stal nierdzewna 1 szt.   

43.  Trzepaczka, stal nierdzewna 1 szt.   

44.  Durszlak, stal nierdzewna 1 szt.   

45.  Sitko, stal nierdzewna 1 szt.   

46.  Solniczka, Pieprzniczka, szkło/stal nierdzewna  1 kpl.   

47.  Pojemniki na suchą żywność-różne pojemności/tworzywo, min.7 szt. 1 kpl.   

48.  Pojemniki z pokrywką, różna wielkość, stal 6 szt.   

49.  Dzbanek, szkło bezbarwne poj.min.1 l 1 szt.   

50.  Kubek, szkło bezbarwne, wys. min. 7 cm 12 szt.   

51.  Kubek, kolor, kamionka  6 szt.   

52.  Szklanka, szkło bezbarwne  , do napojów 12 szt.   

53.  Lejek, tworzywo polipropylenowe 2 szt.   

54.  Wałek, drewniany 1 szt.   

55.  Cukiernica i dzbanuszek, ceramika, kolor biały 1 kpl.   

56.  

Miska, szkło bezbarwne 

średnica: min.14 cm 

wysokość: min. 8 cm 

5 szt.   

57.  

Miska, szkło bezbarwne 

średnica: min.25 cm 

wysokość: min.15 cm 

1 szt.   

58.  Naczynie żaroodporne z pokrywa ze szkła min. 4l 2 szt.   

59.  Taca prostokątna min.35cm/55cm, 1 szt.   

60.  Ścierka min.50/60 cm 100% bawełna 6 szt.   

61.  Miotła i szufelka, tworzywo 1 kpl.   

62.  Tarka, stal nierdzewna 1 szt.   

63.  Pojemnik na przyprawy, szkło/tworzywo, min. 4 szt. 1 kpl.   

64.  Chochla do zupy, stal nierdzewna 1 szt   

65.  Podkładka na stół, poliester/bawełna 6 szt.   

66.  Chlebak drewno, 1 szt. 1 szt.   

67.  Zestaw do czyszczenia z mopem, tworzywo 1 kpl.   

68.  Czajnik do gotowania wody z gwizdkiem poj.min. 2 l., stal nierdzewna/emalia 1 szt.   

69.  
Kosz na śmieci zamykany, tworzywo, stal 

poj. min. 10l. 

1 szt.   

70.  

Półka z lustrem:+/- 5% 

wysokość:60 cm 

szerokość 50 cm 

półka: szkło hartowane 

1 szt.   

71.  

Lampa biurkowa, z regulowanym ramieniem, wysokość minimum 30 cm, 

stal/poliester 

Żarówka LED min. 200 lumenów energooszczędności od A++, barwa ciepła 

3 szt.   

72.  Wieszak na ubrania, drewno /plastik 75 szt.   

73.  Zegar ścienny średn. min.30cm, z baterią w komplecie 1 szt.   

74.  Pudełko dekoracyjne z pokrywą, mieszczące rzeczy w formacie A4, papier/stal 6 szt.   

75.  Taboret ze schodkiem, drewno/tworzywo 1 szt.   

 

Lokal nr 6 (ul. Wojska Polskiego 3/15) Rodzina 5-osobowa  - małżeństwo z 3 dzieci : syn 

(11 lat), córka (7 lat) i niemowlę) 



 

Lp. 
Wyszczególnienie Liczba 

Cena 

jednostkowa 

Cena 

1.  

Kołdra, wypełnienie 100% poliester, przeznaczona dla alergików, waga wypełnienia 

800-1000 gram 

długość: 200 cm 

szerokość: 140 cm +/-10 cm 

4 szt.   

2.  

Poduszka, wypełnienie 100% poliester, przeznaczona dla alergików, waga 

wypełnienia 550-750 gram 

długość: 50 cm + max. 10 cm 

szerokość: 60 cm +max. 10cm 

4 szt.   

3.  

Prześcieradło ze ściągaczem, 100% bawełna, pasujące kolorystycznie do pościeli 

długość: 200 cm 

szerokość: 140 cm 

2 szt.   

4.  

Prześcieradło ze ściągaczem, 100% bawełna, pasujące kolorystycznie do pościeli 

długość: 200 cm 

szerokość: 90 cm 

4 szt.   

5.  

Komplet pościeli do łóżeczka dziecięcego (poszewka na poduszkę, poszwa na 

pościel, prześcieradło), bawełna+ ochraniacz na łóżko dziecięce 120x60 

wymiary poszwy na kołdrę: długość 120 cm, szerokość: 90 cm 

wymiary poszewki na poduszkę: długość 40 cm szerokość: 60 cm 

wymiary prześcieradła: długość 120 cm szerokość: 60 cm 

2 szt.   

6.  

Kołdra i poduszka do łóżeczka dziecięcego, poliester/bawełna 

wymiary kołdry: długość 120 cm, szerokość: 90 cm 

wymiary poduszki: długość: 40 cm szerokość: 60 cm 

1 szt.   

7.  

Pościel równa długości kołdry i poduszki  

długość poszwy na kołdrę: 200 cm 

szerokość poszwy na kołdrę: 140 cm +/-10 cm  

długość poszewki na poduszkę: 50 cm + max. 10 cm 

szerokość poszewki na poduszkę: 60 cm + max. 10 cm  

8 kpl.   

8.  

Poduszka dekoracyjna, poliester/bawełna 

długość: 45 cm 

szerokość: 45 cm 

6 szt.   

9.  
Dywan z krótkim włosiem, wiskoza/poliester 

max. 1,2m x 2 m 

1 szt.   

10.  

Dywan z krótkim włosiem, wiskoza/poliester 

max. 1,5m x 3m 

 

1 szt.   

11.  
Dywan z krótkim włosiem, wiskoza/poliester 

max . 3 m x 3 m 

1 szt.   

12.  

Podwójny karnisz regulowany wraz z osprzętem 

metal: wspornik ścienny, podpórka, drążek, zakończenie szyny,  

minimalny zakres regulacji 120-160 cm 

5 kpl.   

13.  
Firanka biała zawierająca zakładkę z tunelem, 100% poliestru, wymiary  130-150 

cm szerokości, 300 cm wysokości 

10 szt.   

14.  
Zasłona ze szlufkami lub oczkami, zaciemniająca, bawełna/ poliester, wymiary  

 140-150 cm szerokości, 300 cm wysokości 

10 szt.   

15.  

Koc, akryl/wełna/poliester: 

długość max.200 cm 

szerokość max.120 cm 

2 szt.   

16.  

Narzuta, 100% bawełna 

długość max 250 cm 

szerokość max 160 cm 

2 szt.   

17.  
Przedłużacz, min. 3 gniazdka, z uziemieniem: 

długość kabla: min. 3 m 

5 szt.   

18.  

Zestaw łazienkowy: 

dozownik mydła, mydelniczka, kubek na szczoteczki 

stal/ceramika/tworzywo 

1 kpl   

19.  
Wieszak na drzwi do łazienki zawierający min. 6 haków 

stal 

1 szt.   

20.  
Stojak na papier toaletowy 

stal 

1 szt.   



21.  
Szczotka toaletowa,  

stal/ tworzywo 

1 szt.   

22.  

Dywanik łazienkowy:  

długość: min. 60 cm 

szerokość: min.50 cm 

bawełna/poliester 

1 szt.   

23.  

Ręcznik: 

długość: min.30 cm 

szerokość: min.30 cm 

100% bawełna,  gramatura min. 400 g/m2 

5 szt. 

 

  

24.  

Ręcznik: 

długość: min.100 cm 

szerokość: min.50 cm 

100% bawełna, gramatura min. 500 g/m2 

10 szt.   

25.  

Ręcznik: 

długość: min.140 cm 

szerokość: min.70 cm 

100% bawełna, gramatura min. 500 g/m2 

5 szt.   

26.  
Suszarka na pranie przenośna, minimalna długość linek 18 m 

stal 

1 szt.   

27.  
Kosz na pranie max. 40 l 

tworzywo sztuczne 

1 szt.   

28.  
Deska do prasowania z uchwytem na żelazko 1 szt.   

29.  
Komplet garnków  min. 7 szt., do zastosowania na płycie gazowej, różna pojemność 

stal nierdzewna 

1 kpl.   

30.  
Patelnia do zastosowania na płycie gazowej, średnica 20 cm i 24 lub 26 cm 

aluminium 

2 szt.   

31.  
Serwis obiadowy dla 12 osób min. 40 elementów  

ceramika, kolor biały  

1 kpl.   

32.  
Serwis kawowy dla 6 osób min. 12 elementów 

ceramika, kolor biały 

1 kpl.    

33.  

Serwis stołowy do codziennego użytku dla 6 osób 18 elementów (6 talerzy 

głębokich, talerze, talerzyki) 

ceramika 

1 kpl.   

34.  Sztućce dla 6 osób (łyżka, łyżeczka, widelec, nóż), stal nierdzewna 2 kpl.   

35.  Pojemnik na przybory kuchenne, stal nierdzewna 1 szt.   

36.  Tacka/ pojemnik na sztućce, tworzywo 1 szt.   

37.  Noże kuchenne, stal nierdzewna 5 szt.   

38.  Nóż do warzyw, stal nierdzewna/tworzywo 1 szt.   

39.  Deska do krojenia, tworzywo/drewno 3 szt.   

40.  Maselniczka, szkło/ceramika 1 szt.   

41.  Tłuczek do ziemniaków, stal nierdzewna 1 szt.   

42.  Tłuczek do mięsa, tworzywo/stal nierdzewna 1 szt.   

43.  Trzepaczka, stal nierdzewna 1 szt.   

44.  Durszlak, stal nierdzewna 1 szt.   

45.  Sitko, stal nierdzewna 1 szt.   

46.  Solniczka, Pieprzniczka, szkło/stal nierdzewna  1 kpl.   

47.  Pojemniki na suchą żywność-różne pojemności/tworzywo, min. 7szt. 1 kpl.   

48.  Pojemniki z pokrywką, różna wielkość, stal 6 szt.   

49.  Dzbanek, szkło bezbarwne poj.min.1 l 1 szt.   

50.  Kubek, szkło bezbarwne, wys. min. 7 cm 12 szt.   

51.  Kubek, kolor, kamionka  6 szt.   

52.  Szklanka, szkło bezbarwne  , do napojów 12 szt.   

53.  Lejek, tworzywo polipropylenowe 2 szt.   

54.  Wałek, drewniany 1 szt.   

55.  Cukiernica i dzbanuszek, ceramika, kolor biały 1 kpl.   

56.  

Miska, szkło bezbarwne 

średnica: min.14 cm 

wysokość: min. 8 cm 

5 szt.   

57.  

Miska, szkło bezbarwne 

średnica: min.25 cm 

wysokość: min.15 cm 

1 szt.   

58.  Naczynie żaroodporne z pokrywą ze szkła, min. 4l 2 szt.   



59.  Taca prostokątna min.35cm/55cm, 1 szt.   

60.  Ścierka min.50/60 cm 100% bawełna 6 szt.   

61.  Miotła i szufelka, tworzywo 1 kpl.   

62.  Tarka, stal nierdzewna 1 szt.   

63.  Pojemnik na przyprawy, szkło/tworzywo, min. 6 szt. 1 kpl.   

64.  Chochla do zupy, stal nierdzewna 1 szt   

65.  Podkładka na stół, poliester/bawełna 6 szt.   

66.  Chlebak drewno, 1 szt. 1 szt.   

67.  Zestaw do czyszczenia z mopem, tworzywo 1 kpl.   

68.  Czajnik do gotowania wody z gwizdkiem poj.min. 2 l., stal nierdzewna/emalia 1 szt.   

69.  
Kosz na śmieci zamykany, tworzywo, stal 

poj. min. 10l. 

1 szt.   

70.  

Półka z lustrem:+/- 5% 

wysokość:60 cm 

szerokość 50 cm 

półka: szkło hartowane 

1 szt.   

71.  Wieszak na ubrania, drewno /plastik 60 szt.   

72.  

Lampa biurkowa, z regulowanym ramieniem, wysokość minimum 30 cm, 

stal/poliester 

Żarówka LED min. 200 lumenów energooszczędności od A++, barwa ciepła 

2 szt.   

73.  
Lampa ścienna z kablem, wyłącznik na sznurku stal/poliester 

żarówka LED min. 200 lumenów energooszczędności od A++, barwa ciepła 

2 szt.   

74.  Zegar ścienny średn. min.30cm, z baterią w komplecie 1 szt.   

75.  Pudełko dekoracyjne z pokrywą, mieszczące rzeczy w formacie A4, papier/stal 4 szt.   

76.  Taboret ze schodkiem, drewno/tworzywo 1 szt.   

 

Lokal nr 7 (ul. Jerozolimska 17/2) Rodzina 3-osobowa – babcia z córką i wnuczkiem 

 

Lp. 
Wyszczególnienie Liczba 

Cena 

jednostkowa 

Cena 

1.  

Kołdra, wypełnienie 100% poliester, przeznaczona dla alergików, waga wypełnienia 

800-1000 gram 

długość: 200 cm 

szerokość: 140 cm +/-10 cm 

3 szt.   

2.  

Poduszka, wypełnienie 100% poliester, przeznaczona dla alergików, waga 

wypełnienia 550-750 gram 

długość: 50 cm + max. 10 cm 

szerokość: 60 cm +max. 10cm 

3 szt.   

3.  

Prześcieradło ze ściągaczem, 100% bawełna, pasujące kolorystycznie do pościeli 

długość: 200 cm 

szerokość: 140 cm 

2 szt.   

4.  

Prześcieradło ze ściągaczem, 100% bawełna, pasujące kolorystycznie do pościeli 

długość: 200 cm 

szerokość: 90 cm 

4 szt.   

5.  

Pościel równa długości kołdry i poduszki  

długość poszwy na kołdrę: 200 cm 

szerokość poszwy na kołdrę: 140 cm +/-10 cm  

długość poszewki na poduszkę: 50 cm + max. 10 cm 

szerokość poszewki na poduszkę: 60 cm + max. 10 cm  

6 kpl.   

6.  

Poduszka dekoracyjna, poliester/bawełna 

długość: 45 cm 

szerokość: 45 cm 

6 szt.   

7.  

Dywan z krótkim włosiem, wiskoza/poliester 

długość max 3,5 m 

szerokość max 2 m 

 

1 szt.   

8.  

Dywan z krótkim włosiem, wzór klasyczny, wiskoza/poliester 

długość max 3,5 m 

szerokość max 2  m 

 

1 szt.   



9.  

Podwójny karnisz regulowany wraz z osprzętem 

metal: wspornik ścienny, podpórka, drążek, zakończenie szyny,  

minimalny zakres regulacji 130-170 cm 

6 kpl.   

10.  
Firanka biała zawierająca zakładkę z tunelem, 100% poliestru, wymiary  140-150 

cm szerokości, 300 cm wysokości 

10 szt.   

11.  
Firanka biała zawierająca zakładkę z tunelem, 100% poliestru, wymiary  140-150 

cm szerokości, 180 cm wysokości 

2 szt.   

12.  
Zasłona ze szlufkami lub oczkami, zaciemniająca, bawełna/ poliester, wymiary  140-

150 cm szerokości, 300 cm wysokości 

10 szt.   

13.  

Koc, akryl/wełna/poliester: 

długość max.200 cm 

szerokość max.120 cm 

2 szt.   

14.  

Narzuta, 100% bawełna 

długość max 250 cm 

szerokość max 160 cm 

2 szt.   

15.  
Przedłużacz, min. 3 gniazdka, z uziemieniem: 

długość kabla: min. 3 m 

3 szt.   

16.  

Lampa podłogowa: Wysokość: min. 150 cm 

długość kabla: min.200 cm 

żarówka reflektor min. 200 lumenów, barwa ciepła 

1 szt.   

17.  

Zestaw łazienkowy: 

dozownik mydła, mydelniczka, kubek na szczoteczki 

stal/ceramika/tworzywo 

1 kpl.   

18.  
Wieszak na drzwi do łazienki zawierający min. 4 haki 

stal 

1 szt.   

19.  
Stojak na papier toaletowy 

stal 

1 szt.   

20.  
Szczotka toaletowa,  

stal/ tworzywo 

1 szt.   

21.  

Dywanik łazienkowy:  

długość: min. 60 cm 

szerokość: min.50 cm 

bawełna/poliester 

1 szt.   

22.  

Ręcznik: 

długość: min.30 cm 

szerokość: min.30 cm 

100% bawełna,  gramatura min. 400 g/m2 

3 szt. 

 

  

23.  

Ręcznik: 

długość: min.100 cm 

szerokość: min.50 cm 

100% bawełna, gramatura min. 500 g/m2 

6 szt.   

24.  

Ręcznik: 

długość: min.140 cm 

szerokość: min.70 cm 

100% bawełna, gramatura min. 500 g/m2 

3 szt.   

25.  
Suszarka na pranie przenośna, minimalna długość linek 18 m 

stal 

1 szt.   

26.  
Kosz na pranie max. 40 l. 

tworzywo sztuczne 

1 szt.   

27.  
Deska do prasowania dł.120cm, szer.min. z uchwytem na żelazko 1 szt.   

28.  
Komplet garnków  min. 5 szt., do zastosowania na płycie gazowej, różna pojemność 

stal nierdzewna 

1 kpl.   

29.  
Patelnia do zastosowania na płycie gazowej, średnica 20 cm i 24 lub 26 cm 

aluminium 

2 szt.   

30.  
Serwis obiadowy dla 6 osób min.22 elementy 

ceramika, kolor biały  

1 kpl.   

31.  
Serwis kawowy dla 6 osób min. 12 elementów 

ceramika, kolor biały 

1 kpl.    

32.  
Serwis stołowy do codziennego użytku dla 6 osób 18 elementów (6 talerzy 

głębokich, talerze, talerzyki),ceramika 

1 kpl.   

33.  Sztućce dla 6 osób (łyżka, łyżeczka, widelec, nóż), stal nierdzewna 1 kpl.   

34.  Pojemnik na przybory kuchenne, stal nierdzewna 1 szt.   

35.  Tacka/ pojemnik na sztućce, tworzywo 1 szt.   

36.  Noże kuchenne, stal nierdzewna 4 szt.   



37.  Nóż do warzyw, stal nierdzewna/tworzywo 1 szt.   

38.  Deska do krojenia, tworzywo/drewno 3 szt.   

39.  Maselniczka, szkło/ceramika 1 szt.   

40.  Tłuczek do ziemniaków, stal nierdzewna 1 szt.   

41.  Tłuczek do mięsa, tworzywo/stal nierdzewna 1 szt.   

42.  Trzepaczka, stal nierdzewna 1 szt.   

43.  Durszlak, stal nierdzewna 1 szt.   

44.  Sitko, stal nierdzewna 1 szt.   

45.  Solniczka, Pieprzniczka, szkło/stal nierdzewna  1 kpl.   

46.  Pojemniki na suchą żywność-różne pojemności/tworzywo, min. 5 szt. 1 kpl.   

47.  Pojemniki z pokrywką, różna wielkość, stal 3 szt.   

48.  Dzbanek, szkło bezbarwne poj.min.1 l 1 szt.   

49.  Kubek, szkło bezbarwne, wys. min. 7 cm 6 szt.   

50.  Kubek, kolor, kamionka  6 szt.   

51.  
Szklanka, szkło bezbarwne                                                                                                             

do napojów 

6 szt.   

52.  Lejek, tworzywo polipropylenowe 2 szt.   

53.  Wałek, drewniany 1 szt.   

54.  Cukiernica i dzbanuszek, ceramika, kolor biały 1 kpl.   

55.  

Miska, szkło bezbarwne 

średnica: min.14 cm 

wysokość: min. 8 cm 

3 szt.   

56.  

Miska, szkło bezbarwne 

średnica: min.25 cm 

wysokość: min.15 cm 

1 szt.   

57.  Naczynie żaroodporne z pokrywą ze szkła, min. 4 l. 1 szt.   

58.  Taca prostokątna min.35cm/55cm, 1 szt.   

59.  Ścierka min.50/60 cm 100% bawełna 6 szt.   

60.  Ociekacz na naczynia max 30x40 cm, tworzywo 1 szt.   

61.  Miotła i szufelka, tworzywo 1 kpl.   

62.  Tarka, stal nierdzewna 1 szt.   

63.  Pojemnik na przyprawy, szkło/tworzywo, min. 4 szt. 1 kpl.   

64.  Chochla do zupy, stal nierdzewna 1 szt   

65.  Podkładka na stół, poliester/bawełna 4 szt.   

66.  Chlebak, drewno, 1 szt. 1 szt.   

67.  Zestaw do czyszczenia z mopem, tworzywo 1 kpl.   

68.  Czajnik do gotowania wody z gwizdkiem poj.min. 2 l., stal nierdzewna/emalia 1 szt.   

69.  
Kosz na śmieci zamykany, tworzywo, stal 

poj. min. 10l. 

1 szt.   

70.  

Półka z lustrem:+/- 5% 

wysokość:60 cm 

szerokość 50 cm 

półka: szkło hartowane 

1 szt.   

71.  
Lampka nocna, wys. 25-35 cm, długość kabla min 1,2 m, tworzywo/ stal/szkło 

 Żarówka LED min. 200 lumenów energooszczędności od A++, barwa ciepła 

1 szt.   

72.  Wieszak na ubrania, drewno /plastik 45 szt.   

73.  Zegar ścienny średn. min.30cm, z baterią w komplecie 1 szt.   

74.  Pudełko  z pokrywą, tektura 3 szt.   

75.  Lampka biurkowa dziecięca, tworzywo sztuczne 1 szt.   

76.  Pojemnik na kółkach z pokrywką min. Wymiar 36x36 cm 1 szt.   

 

 


