
 

 

Załącznik nr 6 (Cz. I)   
 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. I 

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 
 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.37.2016 

 

1. MEBLE KUCHENNE – wymagania ogólne 

 

 orientacyjne metry bieżące szafek stojących i wiszących zawarte są w poniższym 

zestawieniu, 

 szafki kuchenne stojące o głębokości ok. 55 cm, wysokość standardowa ok.  82 cm bez 

blatu dopasowana do AGD wolnostojących typu: lodówka (szerokość 60 cm), pralka 

(szerokość 60 cm), kuchenka gazowa (szerokość 50 cm), okapy podszafkowe (szerokość 

50 cm), 

 szafki wiszące o głębokości 30-32 cm o wysokości  min. 72 cm, za wyjątkiem szafek 

w lokalu nr 5 i 6 w których wysokość powinna wynosić min. 100 cm oraz szafek 

nad okapami kuchennymi, których wysokość powinna być dopasowana do okapów 

kuchennych podszafkowych, łącznie 7 szt. szafek nadokapowych,  

 w mieszkaniu nr 4 i 5 szafka narożna stojąca bez kosza obrotowego – półka, 

 wieniec dolny szafki wiszącej na wysokości 140-160 cm od podłogi, 

 montaż szafek wiszących na listwach montażowych, 

 szuflady typu TANDEMBOX  gł. 50 cm z cichym domykiem – ilość min. 4 szuflady na 

jedną kuchnię (lokal),  

 blaty laminowane matowe  odporne na uszkodzenia, wysoką temperaturę i wilgoć gr. 3,8 

mm, w kolorach kontrastujących do dolnych szafek; listwy wykończające blat zbliżone  

z kolorem blatu;  

 blat w miarę możliwości ma być w całości nad wszystkimi szafkami stojącymi,  

 w mieszkaniach nr 1,2,3 stolik z płyty laminowanej pogrubiony (z tego samego materiału 

blat) na grubość 36 mm, okleina PCV 2 mm wsparty na nodze kolor dobrany do uchwytów, 

 drzwiczki szafek z płyty wiórowej laminowanej oklejone PCV 1mm, 

 uchwyty metalowe rozstaw 96 mm, 

 zawiasy samodomykające,  

 na cokole zamontowana uszczelka, 

 regulowane nóżki, 

 ilość półek w szafkach górnych o wysokości 72 cm - 2, o wysokości min. 100 cm -3 

 kolorystka mebli kuchennych do uzgodnienia z Zamawiającym, 

 



 

 

Ponadto w ramach dostawy i montażu mebli należy: 

 

 zamontować meble w poszczególnych lokalach na podstawie rzutów kuchni stanowiących 

załącznik nr 7 do SOPZ  po wcześniejszym dokonaniu własnych pomiarów, 

 wykonać oświetlenie podszafkowe z wyłącznikiem łańcuszkowym wraz z podłączeniem 

do wewnętrznej instalacji elektrycznej  

 zabudować w szafce stojącej zlewozmywaki jednokomorowe nakładane na szafkę  

z ociekaczem (80x60 cm ) (mieszkania 1,2,3,7) jednokomorowe nakładane na szafkę bez 

ociekacza (50x60 cm) (mieszkania 4,5,6) wraz z baterią (podłączyć  do  wody i kanalizacji) 

-  łącznie 7 szt.  (zlewy i baterie zapewnia Zamawiający), 

 w mieszkaniach w których będą montowane zlewozmywaki jednokomorowe wymagają 

montażu w szafce górnej suszarki na naczynia, 

 lodówki, okapy, pralki (będące przedmiotem odrębnego zamówienia) skomponować 

dopasować z meblami kuchennymi – łącznie 7 kompletów, 

 zapewnić do montażu wszystkie niezbędne elementy montażowe typu: śruby, kołki, listwy, 

itp.,  

 

Orientacyjne metry bieżące szafek górnych i dolnych oraz blatu 

 
2. SZAFY – wymagania ogólne 

 

 kolorystka do uzgodnienia z Zamawiającym, 

 materiał: płyta wiórowa wysokiej jakości technicznej; opcjonalnie: lite drewno – 

sosna/brzoza, 

 zapewnić do montażu wszystkie niezbędne elementy montażowe typu: śruby, kołki, itp. 

 

 

3. ŁÓŻKA – wymagania ogólne  

 

 kolorystka do uzgodnienia z  Zamawiającym, 

 wymiary są zawarte w poniższym zestawieniu,  

 materiał: płyta wiórowa wysokiej jakości technicznej; opcjonalnie: lite drewno – 

sosna/brzoza, 

 materac gr. min 16 cm sprężynowy kieszeniowy średniej twardości (dostosowane do ramy 

łóżek) 

 zapewnić do montażu wszystkie niezbędne elementy montażowe typu: śruby, kołki, itp. 

 

Blat 
ilość ilość ilość 

mb drzwiczek mb drzwiczek szuflad mb 
1 Plac Czarnieckiego 8/8 3,7 9 2,6 6 4 3,0 
2 Plac Czarnieckiego 8/10 3,7 9 2,6 6 4 3,0 
3 Plac Czarnieckiego 8/12 3,7 9 2,6 6 4 3,0 
4 Plac Niepodległości 4/15 3,4 10 2,3 6 4 2,4 
5 Wojska Polskiego 9/5 4,8 7 2,8 4 4 2,3 
6 Wojska Polskiego 3/15 3 9 1,3 3 7 1,4 
7 Jerozolimska 17/2 2,2 6 2,3 3 4 2,2 

24,5 59 16,5 34 31 17,3 

narożnik kuchenny zawierający stół i dwa taborety 
brak 

narożnik kuchenny zawierający stół i 2 taborety 

 

opcjonalnie stół prostokątny 60x100+3 krzesła 

Dodatkowe meble 
2 taborety 
2 taborety 
2 taborety 

stół kwadratowy 60x60, 2 taborety 

Szafki górne 

adres lokalu Lp. 

Szafki dolne 

RAZEM: 



 

4. POZOSTAŁE MEBLE – wymagania ogólne  

 kolorystka do uzgodnienia z  Zamawiającym, 

 wymiary są zawarte w poniższym zestawieniu,  

 materiał: płyta wiórowa wysokiej jakości technicznej; opcjonalnie: lite drewno – 

sosna/brzoza, 

 zapewnić do montażu wszystkie niezbędne elementy montażowe typu: śruby, kołki, itp. 

  

 

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

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

 

Cena jednostkowa 

 

Cena 

Lokalizacja 

mebli na rzucie 

mieszkania 

1.  

Rama łóżko podwójnego wraz ze stelażem 

+ materac (160x200) 

opcjonalnie łóżko z pojemnikiem na 

pościel   

Szerokość: 176 cm /-10 cm 

Długość: 210 cm +/-5 cm 

 

 

1 szt. 

 

 

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

2.  

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa  

(zawierająca półki i drążki do 

zawieszenia) 

Szerokość: 160-180 cm 

Głębokość: 60 cm +/-5  cm 

1 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

3.  

Szafka nocna, min. 2 szuflady 

Szerokość: 50 cm +/-5  cm 

Wysokość: 65 cm  +/-5  cm 

Głębokość: 40 cm +/-5  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

4.  

Sekretarzyk 

Szerokość: 90cm +/-10  cm 

Wysokość: 108 cm +/-10  cm 

Głębokość: 45 cm +/-5  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

5.  
Krzesło obrotowe z podłokietnikami, eko-

skóra 
1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

6.  

Witryna ze szklanymi drzwiami + 

szuflady 

Szerokość: 115 cm +/-5  cm 

Głębokość: 40 cm +/-5  cm 

 

1 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

7.  

Witryna ze szklanymi drzwiami +szuflady 

Szerokość: 60 cm +/-5  cm 

Głębokość: 40 cm  +/-5  cm 

2 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

8.  

Szafka pod TV 

Szerokość: min. 120 +/- 5 cm 

Głębokość: 48 cm +/-5  cm 

Wysokość: 60 cm +/-5  cm 

1 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

9.  Półka nad szafkę pod TV 1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

10.  

Komoda 

Szerokość: 110-120 cm 

Głębokość: 40 cm  +/-5  cm 

1 szt 
 

 

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

11.  
Stół okrągły rozkładany  

Średnica:  max 115 cm 
1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

12.  

Krzesło z oparciem, stanowiące komplet 

ze stołem 

Lite drewno 

6 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   



13.  

Sofa narożna z funkcją spania 

Długość: max. 220 cm  

Głębokość: 145 cm +/-5  cm 

Kolorystyka tapicerki kontrastująca z 

kolorem mebli 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

14.  

Stolik kawowy 

Długość: 120 cm +/-5% 

Szerokość: 75 cm +/-5% 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

15.  

Stojak na buty z siedziskiem 

Szerokość: 85 cm +/-5  cm 

Głębokość: 30 cm +/-5  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

16.  

Lustro do przedpokoju 

Szerokość: 60 cm  +/-5% 

Wysokość: 90 cm +/-5% 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

17.  Wieszak stojący  1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

18.  

Szafka na buty 

Szerokość: 70 cm +/- 5 cm 

Głębokość: 30 cm +/- 5 cm 

1szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

 

 

Lokal nr  2 (Plac Czarnieckiego 8/10) Rodzina 3-osobowa – małżeństwo z dorosłym 

synem  

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

 

Cena jednostkowa 

 

Cena 

Lokalizacja 

mebli na rzucie 

mieszkania 

1.  

Rama łóżko pojedynczego wraz ze 

stelażem + materac (90x200) 

opcjonalnie łóżko z pojemnikiem na 

pościel   

Szerokość: 105 cm +/-5 cm 

Długość: 210 cm +/-5 cm 

 

 

1 szt. 

 

 

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

2.  

Komoda z szufladami 

Szerokość: 108 cm+/-10  cm 

Wysokość: 130 cm +/-5  cm 

Głębokość: 40 cm +/-5  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

3.  Półka nad komodę 1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

4.  

Biurko z szufladami 

Szerokość: max. 120 cm 

Głębokość: 60 cm +/- 10 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

5.  
Krzesło obrotowe z podłokietnikami, eko-

skóra 
1 szt. 

 

 

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

6.  

Szafa ubraniowa  (zawierająca półki i 

drążki do zawieszenia) 

Szerokość min. 220cm-max. 250 cm 

Głębokość: 60 cm +/-10  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

7.  

Komoda  

Szerokość: 120 cm +/- 5 cm 

Głębokość: 40 cm +/- 10 cm 

Wysokość: 85-100 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

8.  

Regał ze szklanymi drzwiami może 

zawierać również szuflady 

Szerokość: 120 cm +/-5  cm 

Głębokość: 38 cm +/-5  cm 

1 szt  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

9.  
Stół okrągły rozkładany  

Średnica:  max 115 cm 
1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   



10.  
Krzesło z oparciem, stanowiące komplet 

ze stołem,  lite drewno 
6 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

11.  

Sofa narożna z funkcją spania 

Długość: 230 cm  /-5% 

Głębokość: 150 cm +/-10  cm 

Kolorystyka tapicerki kontrastująca z 

kolorem mebli 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

12.  

Regał schodkowy kratownica 

Głębokość:  32 /-4 cm 

Szerokość: 100 +/- 10 cm 

Wysokość:  max 110 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

13.  

Stojak na buty z siedziskiem 

Szerokość: 85 cm +/-5  cm 

Głębokość: 30 cm +/-5  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

14.  

Lustro do przedpokoju 

Szerokość: 60 cm  +/-5 % 

Wysokość: 90 cm +/-5 % 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

15.  Wieszak stojący  1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

16.  

Szafka na buty 

Szerokość: 70 cm +/- 5 cm 

Głębokość: 30 cm +/- 5 cm 

1szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

 

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

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

 

Cena jednostkowa 

 

Cena 

Lokalizacja 

mebli na rzucie 

mieszkania 

1.  

Rama łóżko pojedynczego wraz ze 

stelażem + materac (90x200) 

opcjonalnie łóżko z pojemnikiem na 

pościel   

Szerokość: 105 cm +/-5 cm 

Długość: 210 cm +/-5 cm 

 

 

1 szt. 

 

 

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

2.  

Komoda z szufladami 

Szerokość: 108 cm+/-10 cm 

Wysokość: 130 cm +/- 5 cm 

Głębokość: 40 cm +/-5cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

3.  Połka nad komodę 1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

4.  

Biurko z szufladami 

Szerokość: max. 130 cm 

Głębokość: 60 cm +/- 10 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

5.  
Krzesło obrotowe z podłokietnikami,  eko-

skóra 
1 szt. 

 

 

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

6.  

Szafa ubraniowa (zawierająca półki i 

drążki do zawieszenia) 

Szerokość 210 cm +/-10  cm 

Głębokość: 60 cm +/-10  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

7.  

Komoda  

Szerokość: 130-140 cm 

Głębokość: 40 cm +/- 10 cm 

Wysokość: 85-100 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

8.  

Otwarty regał z półkami  

Długość: max 145 cm 

Szerokość: 30 cm +/-5  cm 

Wysokość: 75 cm +/-5  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

9.  

Regał ze szklanymi drzwiami i szufladami 

Szerokość: 120 cm +/-5  cm 

Głębokość: 40 cm +/-5  cm 

1 szt 
 

 

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   



10.  
Stół okrągły rozkładany  

Średnica:  max 115 cm 
1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

11.  
Krzesło z oparciem, stanowiące komplet 

ze stołem, lite drewno 
6 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

12.  

Sofa narożna z funkcją spania 

Długość: Max. 220 cm  

Głębokość: 145 cm +/-5  cm 

Kolorystyka tapicerki kontrastująca z 

kolorem mebli 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania                                                                                                                                                                                                   

13.  

Stojak na buty z siedziskiem 

Szerokość: 85 cm +/-5  cm 

Głębokość: 30 cm +/-5  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania 

14.  

Lustro do przedpokoju 

Szerokość: 60 cm  +/-5 % 

Wysokość: 90 cm +/-5  % 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania 

15.  Wieszak stojący  1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania 

16.  

Szafka na buty 

Szerokość: 70 cm +/- 5 cm 

Głębokość: 30 cm +/- 5 cm 

1szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania 

  

 

 

Lokal nr 4 (Plac Niepodległości 4/15) Emerytowana nauczycielka 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

 

Cena jednostkowa 

 

Cena 

Lokalizacja 

mebli na rzucie 

mieszkania 

1.  

Sofa narożna z funkcja spania 

Długość: 230 cm  /-5% 

Głębokość: 150 cm +/-10  cm 

Kolorystyka tapicerki kontrastująca z 

kolorem mebli 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

2.  

Stolik kawowy 

Długość: 70 cm +/-5cm 

Szerokość: 70 cm +/-5cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

3.  

Witryna ze szklanymi drzwiami +szuflady 

Szerokość: 65 cm +/-5  cm 

Głębokość: 40 cm  +/-5  cm 

1 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

4.  

Witryna ze szklanymi drzwiami + 

szuflady 

Szerokość: 115 cm +/-5  cm 

Głębokość: 40 cm +/-5  cm 

1 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

5.  

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa  

(zawierająca półki i drążki do 

zawieszenia) 

Szerokość 120 cm +/-5  cm 

Głębokość: 60 cm +/-5  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

6.  

Komoda z szufladami i półkami 

Szerokość: 130-140 cm 

Głębokość: 50 cm +/- 10 cm 

Wysokość min. 95 cm 

1 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

7.  

Otwarty obustronnie regał z półkami 

opcjonalnie regał schodkowy kratownica 

Szerokość: 95 cm +/-10  cm 

Wysokość: max 120 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

8.  

Szafka pod TV 

Szerokość: 140 cm +/-10  cm 

Głębokość: 45 cm +/-10  cm 

Wysokość: 60 cm +/-5  cm 

1 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 



9.  

Stół owalny (dłuższa średnica max 140 

cm; krótsza średnica max 100 m)/okrągły 

rozkładany (średnica max 115 cm) 

 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

10.  
Krzesło z oparciem, stanowiące komplet 

ze stołem,  lite drewno 
6 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

11.  

Szafa na ubrania z lustrem 

Szerokość: max. 52cm 

Głębokość: 60-70 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania 

12.  Wieszak na odzież max szerokość 70 cm  1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania 

13.  

Szafka na buty 

Szerokość max 70 cm  

Głębokość: 30 cm +/- 5 cm 

1szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania 

 

 

 

 

 

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

19 lat, córki 10 i 15 lat) 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

 

Cena 

jednostkowa 

 

Cena 

Lokalizacja 

mebla na rzucie 

mieszkania  

1.  

Rama łóżko pojedynczego wraz ze stelażem 

+ materac (90x200) 

opcjonalnie łóżko z pojemnikiem na pościel   

Szerokość: 105 cm +/-5 cm 

Długość: 210 cm +/-5 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

2.  

Szafka nocna, min. 2 szuflady 

Szerokość: 55 cm /-10  cm 

Wysokość: 65 cm  +/-10  cm 

Głębokość: 40 cm +/-5  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

3.  

Szafa ubraniowa 

Szerokość: 90 cm +/- 5 cm 

Głębokość: 50-60 cm 

 

1 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

4.  

Biurko z szufladami 

Szerokość: max. 120 cm 

Głębokość: 50 cm +/- 10 cm 

2 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

4 i 5 na rzucie 

mieszkania 

5.  
Fotel obrotowy z podłokietnikami, eko-

skóra 
1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

6.  

Komoda  

Szerokość: 120 cm+/-5  cm 

Wysokość: min. 80 cm 

Głębokość: 40 cm /-5  cm 

 

 

1 szt. 

 

 

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

7.  Półka nad komodę 1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

8.  Krzesło obrotowe z podłokietnikami 

 

 

2 szt. 

 

 

 

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

9.  

Biurko z szufladami 

Szerokość: 80-90 cm 

Głębokość: 50 cm +/- 10 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

10.  

Łóżko z pojemnikiem na pościel 

Długość: max. 205 cm 

Głębokość:  90 cm +/-10  cm 

2 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 



11.  

Szafa ubraniowa z  drążkiem 

Szerokość  90 cm  +/-5 cm  

Głębokość: 60 cm +/-10  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

12.  

Szafa ubraniowa  

Szerokość: 50-56 cm 

Głębokość: 55+/- 5 cm 

 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

13.  

Komoda niska 

Szerokość: 100 +/- 5 cm 

Głębokość: 38 cm +/- 5cm 

Wysokość: 90 +/- 10 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

14.  

Szafa ubraniowa  

Szerokość:  140 cm  +/-5 cm  

Głębokość: 60 cm +/-10  cm 

1 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

6 na rzucie 

mieszkania 

15.  

Stół owalny ( średnica max 140 cm) lub 

prostokątny rozkładany  

(wymiary złożonego 100x140+/-5%) 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

7 na rzucie 

mieszkania 

16.  
Krzesło z oparciem, stanowiące komplet ze 

stołem, lite drewno 
6 szt.  

 Pomieszczenie nr 

7 na rzucie 

mieszkania 

17.  

Witryna przeszklona zawierająca szuflady 

Szerokość:  min. 155 cm – max. 180 cm 

Głębokość: 50 cm +/-10  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

7 na rzucie 

mieszkania 

18.  

Szafka pod TV 

Szerokość: 140 cm +/-10  cm 

Głębokość: 45 cm +/-10  cm 

Wysokość: 60 cm +/-10  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

7 na rzucie 

mieszkania 

19.  

Komoda  

Szerokość: min. 130 cm do 150 cm max 

Głębokość: 50 cm +/- 10 cm 

Wysokość min. 95 cm 

 1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

7 na rzucie 

mieszkania 

20.  

Szafa ubraniowa  

Szerokość max. 90 cm 

Głębokość: 60 cm +/- 5cm 

1szt.  

 Pomieszczenie nr 

7 na rzucie 

mieszkania 

21.  

Sofa narożna z funkcją spania 

Długość: 250 cm  +/- 5% 

Głębokość: 150 cm +/-5  cm 

Kolorystyka tapicerki kontrastująca z 

kolorem mebli 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

7 na rzucie 

mieszkania 

22.  

Stolik kawowy 

Długość: 120 cm +/-5 cm 

Szerokość: 70 cm +/-5 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

7 na rzucie 

mieszkania 

23.  

Regał na książki z szufladami na dole 

Szerokość: 80-100cm  

Głębokość: 40 cm +/- 5 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

7 na rzucie 

mieszkania 

24.  

Zestaw mebli do przedpokoju zawierający: 

szafkę na buty, wieszak na ubrania, szafkę 

zamkniętą na odzież, lustro 

Szerokość:  max. 220 cm 

Głębokość:  szafy na buty max. 30 cm, szafa 

na ubrania max. 60 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania 

 

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 

Lokalizacja 

mebli na rzucie 

mieszkania 

1.  

Biurko z szufladami 

szerokość: max. 120 cm 

głębokość: 50 cm +/- 10 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania 

2.  

Regał na książki, dół z szufladami 

szerokość: 45  cm +/-5  cm 

głębokość: 40 cm +/-5  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania 



3.  
Fotel dziecięcy obrotowy z 

podłokietnikami 
2 szt. 

 

 

 Pomieszczenie nr 

1,2 na rzucie 

mieszkania 

4.  

Komoda  

szerokość:  140 cm +/- 10 cm 

głębokość: 40 cm /- 5 cm 

1 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania 

5.  

Szafa ubraniowa  

szerokość: 80 cm +/- 5 cm 

głębokość: 50 cm +/- 5 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

1 na rzucie 

mieszkania 

6.  

Łóżko z pojemnikiem na pościel 

długość: max 205 cm 

głębokość:  90 cm +/-10  cm 

 

 

2 szt. 

 

 

 Pomieszczenie nr 

1,2 na rzucie 

mieszkania 

7.  

Szafa ubraniowa z wieszakiem i półkami  

szerokość: 90 cm +/- 5 cm 

głębokość: 50 cm +/- 5 cm 

 

 

1 szt. 

 

 

 

 Pomieszczenie nr 

2 na rzucie 

mieszkania 

8.  

Biurko z szufladami 

szerokość: 90-100 cm 

głębokość: 50 cm +/- 10 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

2 na rzucie 

mieszkania 

9.  

Komoda z szufladami  

szerokość: max. 70 cm 

głębokość:  max 35 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

2 na rzucie 

mieszkania 

10.  

Sofa narożna z funkcja spania 

długość: 230 cm /-5% 

głębokość: 150 cm +/-10  cm 

Kolorystyka tapicerki kontrastująca z 

kolorem mebli 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

11.  

Łóżko niemowlęce 

długość: 120 cm 

szerokość: 60 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

12.  
Stół okrągły rozkładany  

średnica:  max 115 cm 
1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

13.  
Krzesło z oparciem, stanowiące komplet 

ze stołem, lite drewno 
6 szt.  

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

14.  
Komoda 

szerokość: min. 140 cm do 160 cm max 

głębokość: 40 cm +/- 5 cm 

wysokość min. 95 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

15.  

Szafka pod TV 

szerokość: 110 cm +/-5  cm 

głębokość: 45 cm +/-10  cm 

wysokość: 60 cm +/-10  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

16.  

Witryna, góra przeszklona, dół z 

drzwiczkami 

szerokość: 90 cm +/-5  cm 

głębokość: 40 cm +/-5  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

17.  

Witryna ze szklanymi drzwiami, dół 

szuflady 

szerokość: 65 cm +/-5  cm 

głębokość: 40 cm  +/-5  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

18.  

Szafa ubraniowa  

szerokość 100 cm +/- 10cm 

głębokość: 60 cm +/- 5cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

19.  

Szafa ubraniowa  

szerokość max. 80 cm 

głębokość: 60 cm +/- 5cm 

 1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

20.  

Stojak na buty z siedziskiem 

szerokość: 85 cm +/-5  cm 

głębokość: 30 cm +/-5  cm 

1szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 



21.  

Lustro do przedpokoju 

szerokość: 60 cm  +/-5% 

wysokość: 90 cm +/-5% 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

22.  

Szafka na buty 

szerokość: 70 cm +/- 5 cm 

głębokość: 30 cm +/- 5 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

 

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

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

 

Cena jednostkowa 

 

Cena 

Lokalizacja 

mebla na rzucie 

mieszkania 

1.  

Łóżko rozkładane z szufladami i 

materacem 

Długość: 210 cm  /-5 cm 

Szerokość:  90 cm +/-10  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

2.  

Stolik kawowy 

Długość: 110 cm +/-5% 

Szerokość: 60 cm +/-5% 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

3.  

Witryna ze szklanymi drzwiami +szuflady 

Szerokość: 65 cm +/-5  cm 

Głębokość: 40 cm  +/-5  cm 

1 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

4.  

Witryna przeszklona z szufladami 

Szerokość: 110 cm +/-10  cm 

Głębokość: 40 cm +/-5  cm 

1 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

5.  

Szafa ubraniowa  (zawierająca półki i 

drążki do zawieszenia) 

Szerokość  250 cm +/-30 cm 

Głębokość: 60 cm +/-10  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

6.  

Rama łóżko pojedynczego wraz ze 

stelażem + materac (90x200)opcjonalnie 

łózko z pojemnikiem na pościel 

Szerokość: 105 cm +/-5 cm 

Długość: 210 cm +/-5 cm 

 

 

1 szt. 

 

 

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

7.  

Komoda  

Szerokość: 110 cm +/- 5 cm 

Głębokość: 45 cm +/- 5 cm 

Wysokość min. 100 cm 

1 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

8.  

 Szafka nocna, min. 2 szuflady 

Szerokość: 55 cm /-10  cm 

Wysokość: 65 cm  +/-10  cm 

Głębokość: 40 cm +/-5  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

9.  

Biurko dziecięce 

Szerokość: max. 130 cm 

Głębokość: 60 cm +/- 10 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

10.  Fotel biurowy dziecięcy z podłokietnikiem 1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

11.  

Regał dziecięcy 

Szerokość: max 120 cm 

Głębokość: 45 cm +/- 5 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

4 na rzucie 

mieszkania 

12.  

Szafka pod TV 

Szerokość: 120 cm +/-10  cm 

Głębokość: 48 cm +/-5  cm 

Wysokość: 60 cm +/-5  cm 

1 szt. 
 

 

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

13.  

Sofa 3-osobowa rozkładana ze schowkiem 

+/-5% 

Szerokość: 200-230 cm,  

Głębokość:  max. 100 cm 

Kolorystyka tapicerki kontrastująca z 

kolorem mebli 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

14.  

Stół owalny(średnica max 100 cm)/okrągły 

rozkładany (średnica max 115 cm) 

 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 



15.  
Krzesło z oparciem, stanowiące komplet 

ze stołem, lite drewno 
6 szt.  

 Pomieszczenie nr 

3 na rzucie 

mieszkania 

16.  

Szafa na ubrania z lustrem 

Szerokość: max. 52cm 

Głębokość: 60-70 cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

17.  Wieszak na odzież szerokość min. 85 cm  1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

18.  

Szafka na buty 

Szerokość max 70 cm  

Głębokość: 30 cm +/- 5 cm 

1szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

19.  

Stojak na buty z siedziskiem 

Szerokość: 85 cm +/-5  cm 

Głębokość: 30 cm +/-5  cm 

1 szt.  

 Pomieszczenie nr 

5 na rzucie 

mieszkania 

 

 

 

 


