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Załącznik nr 6 (Cz. II)   
 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. II 

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)                                                       

 

 

Lp. Wyszczególnienie Wymiary Uwagi 
Liczba 

szt.  

Cena 

1 

Lodówka 

z zamrażarką 

wolnostojąca 

wysokość: 155-160 cm 

szerokość: 60 cm/-5 cm 

głębokość: 60 cm +/-6cm 

pojemność chłodziarki: 

180  l  

pojemność zamrażarki 55 l 

tolerancja pojemności +-15% 

klasa energetyczna min. AA+,  

kolor srebrny 

systemy: „no Frost” lub „smart 

Frost” 

zamrażarka na dole 

 

1 

 

 

2 
Okap kuchenny 

podszafkowy 

szerokość: 50 cm 

głębokość: 50 cm +/- 2 cm 

wysokość: max. 15 cm 

kolor: srebrny/szary 

pochłaniacz/wyciąg, 3-stopniowa 

regulacja prędkości, z 

oświetleniem 

1 

 

3 

Telewizor  Led 40 

cali, Full HD, 

1920 x 1080  

 

 szerokość max. 110 cm 

parametry:  min. Wi-Fi, USB - 

multimedia, USB - 

nagrywanie, HDMI x2, USB x2 

1 

 

4 
Radio kuchenne 

analogowe 
- zasilenie sieciowe, bateryjne 1 

 

5 
Pralka ładowana 

od góry 

szerokość: 40 cm, 

głębokość: 60 cm 

wysokość: 90 cm 
  

kolor biały, klasa energetyczna 

min. AA+, klasa prania A, klasa 

wirowania min. C 

1 

 

pojemność 7 kg prania 

6 
Odkurzacz 

workowy  
 - 

klasa energetyczna A, z filtrem 

antyalergicznym, klasa 

skuteczności odkurzania podłóg 

twardych B lub C, poziom hałasu 

max. 80 Db, zasięg pracy min. 

10m 

1 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.37.2016 

http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wi-Fi&definitionId=265996876&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+multimedia&definitionId=1943894252&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+multimedia&definitionId=1943894252&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+nagrywanie&definitionId=1943788880&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+nagrywanie&definitionId=1943788880&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=HDMI+x2&definitionId=264465636&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+x2&definitionId=320211948&productCode=1049155


` 

 

 

 

7 
Żelazko  

 min. 2200 W 
 - 

ze stopą ceramiczną, wytwarzanie 

pary: min. 35 g/min 
1 

 

8 

Suszarka  

do włosów  

min. 2000 W 

 - 

z jonizacją, z dyfuzorem, min. 3 

stopniową regulacją temperatury, 

min. 2 stopniową regulacją 

prędkości, z zimnym nadmuchem 

1 

 

9 Waga kuchenna - 

elektroniczna, maksymalne 

obciążenie 5 kg, dokładność 

pomiaru do 1 g 

1 

 

10 Blender   - 

z elektroniczną płynną regulacją 

obrotów, z trybem pracy 

pulsacyjnej, moc silnika min. 500 

W, min. funkcje: miksowanie, 

rozdrabnianie, mieszanie, kielich 

 o pojemności min. 1,5 l ze szkła 

hartowanego z uchwytem 

1 

 

11  Laptop  - 

Ekran:  15,6 cala, 1366 x 768 

pikseli  

Procesor:  Intel® Core™ i3 5gen 

5005U 

System operacyjny:  Windows 10 

Pamięć RAM:  4 GB  

Dysk  min.: 500 GB  

Grafika:  Intel® HD Graphics 

5500  

Ekran dotykowy:  nie  

 

1 

 

 

Lokal 2 (Plac Czarnieckiego 8/10)  

 

Lp. Wyszczególnienie Wymiary Uwagi 
Liczba 

szt.  

Cena 

1 

Lodówka 

z zamrażarką 

wolnostojąca 

wysokość: 175-180 cm 

szerokość: 60 cm /-1 cm 

głębokość: 60 cm +/- 6 cm 

pojemność chłodziarki: 

190 l 

pojemność zamrażarki: 95 

l 

tolerancja pojemności +-15% 

klasa energetyczna min. AA+,  

kolor srebrny 

systemy: „no Frost” lub  „smart 

Frost” 

zamrażarka na dole 

 

1 

 

 

2 
Okap kuchenny 

podszafkowy 

szerokość: 50 cm 

głębokość: 50 cm +/- 2 cm 

wysokość: max. 15 cm 

kolor: srebrny/szary 

pochłaniacz/wyciąg, 3-stopniowa 

regulacja prędkości, z 

oświetleniem 

1 

 

3 

Telewizor  Led 40 

cali, Full HD, 

1920 x 1080  

 

 szerokość max. 110 cm 

parametry:  min. Wi-Fi, USB - 

multimedia, USB - 

nagrywanie, HDMI x2, USB x2 

1 

 

4 
Radio kuchenne 

analogowe 
- zasilenie sieciowe, bateryjne 1 

 

http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Ekran&definitionId=357249498
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Procesor&definitionId=357275372
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=System+operacyjny&definitionId=1707111122
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Pami%C4%99%C4%87+RAM&definitionId=357278166
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Dysk&definitionId=1707327772
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Grafika&definitionId=3359125492
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Ekran+dotykowy&definitionId=3359180890
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wi-Fi&definitionId=265996876&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+multimedia&definitionId=1943894252&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+multimedia&definitionId=1943894252&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+nagrywanie&definitionId=1943788880&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+nagrywanie&definitionId=1943788880&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=HDMI+x2&definitionId=264465636&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+x2&definitionId=320211948&productCode=1049155


` 

 

 

 

5 
Pralka ładowana 

od góry 

szerokość: 40 cm, 

głębokość: 60 cm 

wysokość: 90 cm 
  

kolor biały, min. klasa 

energetyczna min. AA+, klasa 

prania A, klasa wirowania min. C 

1 

 

pojemność 7 kg prania 

6 
Odkurzacz 

workowy  
 - 

klasa energetyczna A, z filtrem 

antyalergicznym, klasa 

skuteczności odkurzania podłóg 

twardych B lub C, poziom hałasu 

max. 80 Db, zasięg pracy min. 

10m 

1 

 

7 
Żelazko  

 min. 2200 W 
 - 

ze stopą ceramiczną, wytwarzanie 

pary: min. 35 g/min 
1 

 

8 

Suszarka  

do włosów  

min. 2000 W 

 - 

z jonizacją, z dyfuzorem, min. 3 

stopniową regulacją temperatury, 

min. 2 stopniową regulacją 

prędkości, z zimnym nadmuchem 

1 

 

9 Waga kuchenna - 

elektroniczna, maksymalne 

obciążenie 5 kg, dokładność 

pomiaru do 1 g 

1 

 

10 Blender   - 

z elektroniczną płynną regulacją 

obrotów, z trybem pracy 

pulsacyjnej, moc silnika min. 500 

W, min. funkcje: miksowanie, 

rozdrabnianie, mieszanie, kielich o 

pojemności min. 1,5 l ze szkła 

hartowanego z uchwytem 

1 

 

11  Laptop  - 

Ekran:  15,6 cala, 1366 x 768 

pikseli  

Procesor:  Intel® Core™ i3 5gen 

5005U 

System operacyjny:  Windows 10 

Pamięć RAM:  4 GB  

Dysk  min.: 500 GB  

Grafika:  Intel® HD Graphics 

5500  

Ekran dotykowy:  nie  

 

1 

 

 

Lokal 3 (Plac Czarnieckiego 8/12)  

 

Lp. Wyszczególnienie Wymiary Uwagi 
Liczba 

szt.  

Cena 

1 

Lodówka 

z zamrażarką 

wolnostojąca 

wysokość: 155-160 cm 

szerokość: 60 cm/-5 cm 

głębokość: 60 cm +/-6cm 

pojemność chłodziarki: 

180  l  

pojemność zamrażarki 55 l 

tolerancja pojemności +-15% 

klasa energetyczna min. A++,  

kolor srebrny 

systemy: „no Frost” lub „smart 

Frost” 

zamrażarka na dole 

1 

 

 

http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Ekran&definitionId=357249498
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Procesor&definitionId=357275372
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=System+operacyjny&definitionId=1707111122
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Pami%C4%99%C4%87+RAM&definitionId=357278166
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Dysk&definitionId=1707327772
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Grafika&definitionId=3359125492
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Ekran+dotykowy&definitionId=3359180890


` 

 

 

 

2 
Okap kuchenny 

podszafkowy 

szerokość: 50 cm 

głębokość: 50 cm +/- 2 cm 

wysokość: max. 15 cm 

kolor: srebrny/szary 

pochłaniacz/wyciąg, 3-stopniowa 

regulacja prędkości, z 

oświetleniem 

1 

 

3 

Telewizor  Led 40 

cali, Full HD, 

1920 x 1080  

 

 szerokość max. 110 cm 

parametry:  min. Wi-Fi, USB - 

multimedia, USB - 

nagrywanie, HDMI x2, USB x2 

1 

 

4 
Radio kuchenne 

analogowe 
- zasilenie sieciowe, bateryjne 1 

 

5 
Pralka ładowana 

od góry 

szerokość: 40 cm, 

głębokość: 60 cm 

wysokość: 90 cm 
  

kolor biały, klasa energetyczna 

min. AA+, klasa prania A, klasa 

wirowania min. C 

1 

 

pojemność 7 kg prania 

6 
Odkurzacz 

workowy  
 - 

klasa energetyczna A, z filtrem 

antyalergicznym, klasa 

skuteczności odkurzania podłóg 

twardych B lub C, poziom hałasu 

max. 80 Db, zasięg pracy min. 

10m 

1 

 

7 
Żelazko  

 min. 2200 W 
 - 

ze stopą ceramiczną, wytwarzanie 

pary: min. 35 g/min 
1 

 

8 

Suszarka  

do włosów  

min. 2000 W 

 - 

z jonizacją, z dyfuzorem, min. 3 

stopniową regulacją temperatury, 

min. 2 stopniową regulacją 

prędkości, z zimnym nadmuchem 

1 

 

9 Waga kuchenna - 

elektroniczna, maksymalne 

obciążenie 5 kg, dokładność 

pomiaru do 1 g 

1 

 

10 Blender   - 

z elektroniczną płynną regulacją 

obrotów, z trybem pracy 

pulsacyjnej, moc silnika min. 500 

W, min. funkcje: miksowanie, 

rozdrabnianie, mieszanie, kielich o 

pojemności min. 1,5 l ze szkła 

hartowanego z uchwytem 

1 

 

11  Laptop  - 

Ekran:  15,6 cala, 1366 x 768 

pikseli  

Procesor:  Intel® Core™ i3 5gen 

5005U 

System operacyjny:  Windows 10 

Pamięć RAM:  4 GB  

Dysk  min.: 500 GB  

Grafika:  Intel® HD Graphics 

5500  

Ekran dotykowy:  nie  

 

1 

 

 

http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wi-Fi&definitionId=265996876&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+multimedia&definitionId=1943894252&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+multimedia&definitionId=1943894252&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+nagrywanie&definitionId=1943788880&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+nagrywanie&definitionId=1943788880&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=HDMI+x2&definitionId=264465636&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+x2&definitionId=320211948&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Ekran&definitionId=357249498
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Procesor&definitionId=357275372
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=System+operacyjny&definitionId=1707111122
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Pami%C4%99%C4%87+RAM&definitionId=357278166
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Dysk&definitionId=1707327772
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Grafika&definitionId=3359125492
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Ekran+dotykowy&definitionId=3359180890


` 

 

 

 

Lokal 4 (Plac Niepodległości 4/15)                                  

 

Lp. Wyszczególnienie Wymiary Uwagi 
Liczba 

szt.  

Cena 

1 

Lodówka 

z zamrażarką 

wolnostojąca 

wysokość: 135-140 cm 

szerokość: 60 cm/-5 cm 

głębokość: 60 cm +/-5cm 

pojemność chłodziarki: 

150 l +/-15% 

pojemność zamrażarki 55 l 

tolerancja pojemności +-15% 

klasa energetyczna min. A++,  

systemy: „no Frost” lub „smart 

Frost” 

zamrażarka na dole 

kolor srebrny  

1 

 

 

2 
Okap kuchenny 

podszafkowy 

szerokość: 50 cm 

głębokość: 50 cm +/- 2 cm 

wysokość: max. 15 cm 

kolor: srebrny/szary 

pochłaniacz/wyciąg, 3-stopniowa 

regulacja prędkości, z 

oświetleniem 

1 

 

3 

Telewizor  Led 40 

cali, Full HD, 

1920 x 1080  

 

 szerokość max. 110 cm 

parametry:  min. Wi-Fi, USB - 

multimedia, USB - 

nagrywanie, HDMI x2, USB x2 

1 

 

4 
Radio kuchenne 

analogowe 
- zasilenie sieciowe, bateryjne 1 

 

5 
Pralka ładowana 

od przodu 

szerokość: 60 cm, 

głębokość: max 60 cm 

wysokość: 85 cm 
  

kolor srebrny, klasa energetyczna 

min. AA+, klasa prania A, klasa 

wirowania min. C 

1 

 

pojemność min. 6 kg 

prania 

6 
Odkurzacz 

workowy  
 - 

klasa energetyczna A, z filtrem 

antyalergicznym, klasa 

skuteczności odkurzania podłóg 

twardych B lub C, poziom hałasu 

max. 80 Db, zasięg pracy min. 

10m 

1 

 

7 
Żelazko  

 min. 2200 W 
 - 

ze stopą ceramiczną, wytwarzanie 

pary: min. 35 g/min 
1 

 

8 

Suszarka  

do włosów  

min. 2000 W 

 - 

z jonizacją, z dyfuzorem, min. 3 

stopniową regulacją temperatury, 

min. 2 stopniową regulacją 

prędkości, z zimnym nadmuchem 

1 

 

9 Waga kuchenna - 

elektroniczna, maksymalne 

obciążenie 5 kg, dokładność 

pomiaru do 1 g 

1 

 

10 Blender   - 

z elektroniczną płynną regulacją 

obrotów, z trybem pracy 

pulsacyjnej, moc silnika min. 500 

W, min. funkcje: miksowanie, 

rozdrabnianie, mieszanie, kielich  

o pojemności min. 1,5 l ze szkła 

hartowanego z uchwytem 

1 

 

http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wi-Fi&definitionId=265996876&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+multimedia&definitionId=1943894252&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+multimedia&definitionId=1943894252&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+nagrywanie&definitionId=1943788880&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+nagrywanie&definitionId=1943788880&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=HDMI+x2&definitionId=264465636&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+x2&definitionId=320211948&productCode=1049155


` 

 

 

 

11  Laptop  - 

Ekran:  15,6 cala, 1366 x 768 

pikseli  

Procesor:  Intel® Core™ i3 5gen 

5005U 

System operacyjny:  Windows 10 

Pamięć RAM:  4 GB  

Dysk  min.: 500 GB  

Grafika:  Intel® HD Graphics 

5500  

Ekran dotykowy:  nie  

1 

 

Lokal 5 (ul. Wojska Polskiego 9 m. 15)  

 

Lp. Wyszczególnienie Wymiary Uwagi 
Liczba 

szt.  

Cena 

1 

Lodówka 

z zamrażarką 

wolnostojąca 

wysokość: 200-205 cm 

szerokość: 60 cm /-1 cm 

głębokość: 60 cm +/- 6 cm 

pojemność chłodziarki: 

250 l 

pojemność zamrażarki: 

100 l 

tolerancja pojemności +-15% 

klasa energetyczna min. AA+,  

kolor srebrny, 

systemy: „no Frost” lub  „smart 

Frost” 

zamrażarka na dole 

 

1 

 

 

2 
Okap kuchenny 

podszafkowy 

szerokość: 50 cm 

głębokość: 50 cm +/- 2 cm 

wysokość: max. 15 cm 

kolor: srebrny/szary 

pochłaniacz/wyciąg, 3-stopniowa 

regulacja prędkości, z oświetleniem 

1 

 

3 

Telewizor  Led 40 

cali, Full HD, 

1920 x 1080  

 

 szerokość max. 110 cm 

parametry:  min. Wi-Fi, USB - 

multimedia, USB - 

nagrywanie, HDMI x2, USB x2 

1 

 

4 
Radio kuchenne 

analogowe 
- zasilenie sieciowe, bateryjne 1 

 

5 
Pralka ładowana 

od przodu 

szerokość: 60 cm, 

głębokość: max 60 cm 

wysokość: 85 cm 
  

kolor biały, klasa energetyczna min. 

AA+, klasa prania A, klasa 

wirowania min. C 

1 

 

pojemność min. 6  kg 

prania 

6 
Odkurzacz 

workowy  
 - 

klasa energetyczna A, z filtrem 

antyalergicznym, klasa skuteczności 

odkurzania podłóg twardych B lub 

C, poziom hałasu max. 80 Db, 

zasięg pracy min. 10m 

1 

 

7 
Żelazko  

 min. 2200 W 
 - 

ze stopą ceramiczną, wytwarzanie 

pary: min. 35 g/min 
1 

 

8 

Suszarka  

do włosów  

min. 2000 W 

 - 

z jonizacją, z dyfuzorem, min. 3 

stopniową regulacją temperatury, 

min. 2 stopniową regulacją 

prędkości, z zimnym nadmuchem 

1 

 

http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Ekran&definitionId=357249498
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Procesor&definitionId=357275372
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=System+operacyjny&definitionId=1707111122
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Pami%C4%99%C4%87+RAM&definitionId=357278166
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Dysk&definitionId=1707327772
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Grafika&definitionId=3359125492
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Ekran+dotykowy&definitionId=3359180890
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wi-Fi&definitionId=265996876&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+multimedia&definitionId=1943894252&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+multimedia&definitionId=1943894252&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+nagrywanie&definitionId=1943788880&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+-+nagrywanie&definitionId=1943788880&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=HDMI+x2&definitionId=264465636&productCode=1049155
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=USB+x2&definitionId=320211948&productCode=1049155


` 

 

 

 

9 Waga kuchenna - 

elektroniczna, maksymalne 

obciążenie 5 kg, dokładność 

pomiaru do 1 g 

1 

 

10 Blender   - 

z elektroniczną płynną regulacją 

obrotów, z trybem pracy 

pulsacyjnej, moc silnika min. 500 

W, min. funkcje: miksowanie, 

rozdrabnianie, mieszanie, kielich 

 o pojemności min. 1,5 l ze szkła 

hartowanego z uchwytem 

1 

 

11  Laptop  - 

Ekran:  15,6 cala, 1366 x 768 pikseli  

Procesor:  Intel® Core™ i3 5gen 

5005U 

System operacyjny:  Windows 10 

Pamięć RAM:  4 GB  

Dysk  min.: 500 GB  

Grafika:  Intel® HD Graphics 5500  

Ekran dotykowy:  nie  

 

1 

 

 

 

Lokal 6 ( ul. Wojska Polskiego 3/5)  

 

Lp. Wyszczególnienie Wymiary Uwagi 
Liczba 

szt.  

Cena 

1 

Lodówka 

z zamrażarką 

wolnostojąca 

wysokość: 200-205 cm 

szerokość: 60 cm /-1 cm 

głębokość: 60 cm +/- 6 cm 

pojemność chłodziarki: 

250 l 

pojemność zamrażarki: 

100 l 

tolerancja pojemności +-15% 

klasa energetyczna min. AA+,  

kolor srebrny, 

systemy: „no Frost” lub  „smart 

Frost” 

zamrażarka na dole 

 

1 

 

 

2 
Okap kuchenny 

podszafkowy 

szerokość: 50 cm 

głębokość: 50 cm +/- 2 cm 

wysokość: max. 15 cm 

kolor: srebrny/szary 

pochłaniacz/wyciąg, 3-stopniowa 

regulacja prędkości, z oświetleniem 

1 

 

3 

Telewizor  Led 40 

cali, Full HD, 

1920 x 1080  

 

 szerokość max. 110 cm 

parametry:  min. Wi-Fi, USB - 

multimedia, USB - 

nagrywanie, HDMI x2, USB x2 

1 

 

4 
Radio kuchenne 

analogowe 
- zasilenie sieciowe, bateryjne 1 

 

5 
Pralka ładowana 

od przodu 

szerokość: 60 cm, 

głębokość: max 60 cm 

wysokość: 85 cm 
  

kolor srebrny, klasa energetyczna 

min. AA+, klasa prania A, klasa 

wirowania min. C 

1 

 

pojemność min.6 kg prania 

6 
Odkurzacz 

workowy  
 - 

klasa energetyczna A, z filtrem 

antyalergicznym, klasa skuteczności 
1 
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http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Grafika&definitionId=3359125492
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` 

 

 

 
odkurzania podłóg twardych B lub 

C, poziom hałasu max. 80 Db, 

zasięg pracy min. 10m 

7 
Żelazko  

 min. 2200 W 
 - 

ze stopą ceramiczną, wytwarzanie 

pary: min. 35 g/min 
1 

 

8 

Suszarka  

do włosów  

min. 2000 W 

 - 

z jonizacją, z dyfuzorem, min. 3 

stopniową regulacją temperatury, 

min. 2 stopniową regulacją 

prędkości, z zimnym nadmuchem 

1 

 

9 Waga kuchenna - 

elektroniczna, maksymalne 

obciążenie 5 kg, dokładność 

pomiaru do 1 g 

1 

 

10 Blender   - 

z elektroniczną płynną regulacją 

obrotów, z trybem pracy 

pulsacyjnej, moc silnika min. 500 

W, min. funkcje: miksowanie, 

rozdrabnianie, mieszanie, kielich o 

pojemności min. 1,5 l ze szkła 

hartowanego z uchwytem 

1 

 

11  Laptop  - 

Ekran:  15,6 cala, 1366 x 768 pikseli  

Procesor:  Intel® Core™ i3 5gen 

5005U 

System operacyjny:  Windows 10 

Pamięć RAM:  4 GB  

Dysk  min.: 500 GB  

Grafika:  Intel® HD Graphics 5500  

Ekran dotykowy:  nie  

 

1 

 

 

Lokal 7 ( ul. Jerozolimska 17/2)  

 

Lp. Wyszczególnienie Wymiary Uwagi 
Liczba 

szt.  

Cena 

1 

Lodówka 

z zamrażarką 

wolnostojąca 

wysokość: 175-180 cm 

szerokość: 60 cm /-1 cm 

głębokość: 60 cm +/- 6 cm 

pojemność chłodziarki: 

190 l 

pojemność zamrażarki: 95 

l 

tolerancja pojemności +-15% 

klasa energetyczna min. AA+,  

kolor srebrny 

systemy: „no Frost” lub  „smart 

Frost” 

zamrażarka na dole 

 

1 

 

 

2 
Okap kuchenny 

podszafkowy 

szerokość: 50 cm 

głębokość: 50 cm +/- 2 cm 

wysokość: max. 15 cm 

kolor: srebrny/szary 

pochłaniacz/wyciąg, 3-stopniowa 

regulacja prędkości, z 

oświetleniem 

1 

 

3 

Telewizor  Led 40 

cali, Full HD, 

1920 x 1080  

 

 szerokość max. 110 cm 

parametry:  min. Wi-Fi, USB - 

multimedia, USB - 

nagrywanie, HDMI x2, USB x2 

1 

 

4 
Radio kuchenne 

analogowe 
- zasilenie sieciowe, bateryjne 1 
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` 

 

 

 

5 
Pralka ładowana 

od przodu 

szerokość: 60 cm, 

głębokość: max 60 cm 

wysokość: 85 cm 
  

kolor srebrny, klasa energetyczna 

min. AA+, klasa prania A, klasa 

wirowania min. C 

1 

 

pojemność min. 6 kg 

prania 

6 
Odkurzacz 

workowy  
 - 

klasa energetyczna A, z filtrem 

antyalergicznym, klasa 

skuteczności odkurzania podłóg 

twardych B lub C, poziom hałasu 

max. 80 Db, zasięg pracy min. 

10m 

1 

 

7 
Żelazko  

 min. 2200 W 
 - 

ze stopą ceramiczną, wytwarzanie 

pary: min. 35 g/min 
1 

 

8 

Suszarka  

do włosów  

min. 2000 W 

 - 

z jonizacją, z dyfuzorem, min. 3 

stopniową regulacją temperatury, 

min. 2 stopniową regulacją 

prędkości, z zimnym nadmuchem 

1 

 

9 Waga kuchenna - 

elektroniczna, maksymalne 

obciążenie 5 kg, dokładność 

pomiaru do 1 g 

1 

 

10 Blender   - 

z elektroniczną płynną regulacją 

obrotów, z trybem pracy 

pulsacyjnej, moc silnika min. 500 

W, min. funkcje: miksowanie, 

rozdrabnianie, mieszanie, kielich o 

pojemności min. 1,5 l ze szkła 

hartowanego z uchwytem 

1 

 

11  Laptop  - 

Ekran:  15,6 cala, 1366 x 768 

pikseli  

Procesor:  Intel® Core™ i3 5gen 

5005U 

System operacyjny:  Windows 10 

Pamięć RAM:  4 GB  

Dysk  min.: 500 GB  

Grafika:  Intel® HD Graphics 

5500  

Ekran dotykowy:  nie  

 

1 
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