Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
dla zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku, bez stosowania ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji
wynikającej z art. 4 pkt 8,.

………………………………………………………………………………………………
(nazwa oferenta)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(adres, NIP)

Oferuję
dostawę fabrycznie nowego sprzętu RTV, AGD, wyposażenia łazienek oraz drobnego
wyposażenia i akcesoriów na potrzeby mieszkań treningowych
(nazwa zamówienia)
za poniższą cenę:

Sprzęt RTV
Wymagane parametry

Telewizor
Przekątna ekranu: min. 32"/80 cm
Typ telewizora: LED
Format HD: Full HD
1 Częstotliwość odświeżania min. 100 Hz
Wbudowany tuner min. DVB-T/C
Odtwarzanie plików multimedialnych z USB
Załączone wyposażenie min. Baterie do pilota, Pilot
Gwarancja min. 24 miesiące
Telewizor
2.
Przekątna ekranu: min. 55"/140 cm

Ilość

9 szt.

2 szt.

Cena
jednostkowa
brutto w zł.

Wartość brutto
w zł.

3

4

Typ telewizora: LED
Format HD: Full HD
Częstotliwość odświeżania min. 200 Hz
Wbudowany tuner min. DVB-T/C
Odtwarzanie plików multimedialnych z USB
Załączone wyposażenie min. Baterie do pilota, Pilot
Gwarancja: min. 24 miesiące
Mini wieża
Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3
Obsługa formatów CD/-R/-RW/MP3
Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania muzyki ze
smartfonów i tabletów
Radio FM
Wejście USB od odtwarzania muzyki
Moc głośników: minimum 30W
Pilot zdalnego sterowania
Gwarancja min. 24 miesiące
Radio z budzikiem
Cyfrowe
Zakresy fal radiowych AM/FM
Alarm (budzik)
Sygnał alarmu Radio, Dźwiękowy
Wbudowany zegar
Wyświetlacz LCD
Zasilanie min. Sieciowe
Gwarancja min. 24 miesiące

2 szt.

9 szt.

Sprzęt AGD
Wymagane parametry

5

6

Odkurzacz
Rodzaj odkurzacza: tradycyjny
Pojemność worka/pojemnika min. 2 litra
Rodzaj filtrów min. HEPA
Moc silnika max. 1000 Wat
Automatyczny zwijacz przewodu
Długość przewodu min. 5 m
Nożny przycisk Start/Stop
Wyposażenie min.: Wąż ssący, Rura teleskopowa,
Ssawka szczelinowa, Ssawka do tapicerki, Szczotka do
parkietu, Szczotka dywanowo-podłogowa
Gwarancja min. 24 miesiące
Pralka
Sposób załadunku od przodu
Prędkość wirowania min. 1000 obr./min.
Liczba programów min. 10
Wsad min. 8 kg
Klasa energetyczna A+++

Ilość

2

szt
.

2

szt
.

Cena
jednostkowa
brutto w zł.

Wartość brutto
w zł.

Ochrona przed zalaniem
Gwarancja min. 24 miesiące
Lodówka
Rodzaj – pod zabudowę
Wys. min. 175 cm x szer. min. 53 cm x gł. min. 52 cm
Pojemność całkowita min. 260 l
Pojemność chłodziarki min. 190 l
Pojemność zamrażarki min. 70 l
Zamrażalnik na dole lodówki
System/technologia min. No Frost
7 Sposób rozmrażania chłodziarki Automatyczny
Sposób rozmrażania zamrażalnika Automatyczny
Ilość półek chłodziarki min. 3 szt.
Ilość szuflad chłodziarki min. 1 szt.
Półki w drzwiach chłodziarki min. 4 szt.
Ilość szuflad zamrażarki min. 3 szt.
Zdolność utrzymywania temp. min. 17 h
Klasa energetyczna min. A++
Gwarancja min. 24 miesiące
Zmywarka
Rodzaj – wolnostojąca/zewnętrzna
Wys. max. 85 cm x szer. max. 60 cm x gł. max. 60 cm
Pojemność [il. kompletów]: min. 12
Ilość programów zmywania min. 6
Opóźniony start
Zabezpieczenie przed zalaniem
8
Górny kosz: regulowana wysokość, min. 2 półki w
koszu
Dolny kosz: składane stojaki na talerze, min. 2 półki w
koszu, kosz na sztućce
Zużycie wody na cykl max. 10 l
Klasa efektywności energetycznej min. A++
Gwarancja min. 24 miesiące
Płyta indukcyjna
Rodzaj – pod zabudowę
Szer. max. 60 cm x gł. max. 55 cm x wys. max. 5,7 cm
Kolor płyty grzewczej – Czarny
9 Ilość pól grzewczych min. 4
Sensorowe/dotykowe sterowanie płyty grzewczej
Timer z funkcją minutnika
Blokada włączenia przez dzieci
Gwarancja min. 24 miesiące
Piekarnik
Rodzaj piekarnika - Elektryczny
Piekarnik pod zabudowę
10
Szer. max. 60 cm x wys. max. 60 cm x gł. max. 57 cm
Pojemność min. 60 l
Chłodny front

2

szt
.

2

szt
.

2

szt
.

2

szt
.

11

12

13

14

15

Typ prowadnic w piekarniku – Teleskopowe
Liczba funkcji piekarnika min. 6
Termoobieg
Klasa energetyczna min. A
Gwarancja min. 24 miesiące
Kuchenka mikrofalowa
Rodzaj – Wolnostojąca
Szer. max. 60 cm x wys. max. 39 cm x gł. max. 47 cm
Moc mikrofali min. 750 W
Funkcje min. 5 + funkcja Grill
Ilość poziomów mocy min. 6
Pojemność min. 20 l
Sterowanie dowolne
Gwarancja min. 24 miesiące
Kuchenka mikrofalowa
Rodzaj – Pod zabudowę
Szer. max. 47 cm x wys. max. 38 cm x gł. max. 35 cm
Moc mikrofali min. 750 W
Funkcje min. Grill
Ilość poziomów mocy min. 6
Pojemność min. 20 l
Sterowanie dowolne
Gwarancja min. 24 miesiące
Okap
Rodzaj okapu – Teleskopowy – pod zabudowę
Szer. max. 60 cm x gł. max. 35 cm x wys. max. 18 cm
Pochłaniacz, Wyciąg
Liczba prędkości min. 3 lub płynna
Liczba filtrów odtłuszczających min. 2 szt.
Filtr węglowy min. 1 szt.
Oświetlenie Halogenowe
Gwarancja min. 24 miesiące
Okap
Rodzaj okapu – Kominowy
Szer. max. 60 cm x gł. max. 53 cm x wys. bez komina
min. 25 cm
Kmin odprowadzający spaliny min. 60 cm
Pochłaniacz, Wyciąg
Liczba prędkości min. 3 lub płynna
Liczba filtrów odtłuszczających min. 1 szt.
Filtr węglowy min. 1 szt.
Oświetlenie min. 2 punkty
Gwarancja min. 24 miesiące
Czajnik elektryczny
Moc max. 2200 W
Pojemność min. 2 l
Materiał obudowy szkło lub metal
Bezprzewodowy

1 szt.

1

szt
.

1 szt.

1

sz.

2

szt
.

Automatyczne wyłączanie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Filtr antywapienny
Gwarancja min. 24 miesiące
Robot kuchenny
Wyposażenie robota: Misa z pokrywą chroniącą przed
rozpryskiwaniem, Hak do zagniatania ciasta, końcówka
do ubijania, końcówka do mieszania, 3 wymienne
tarcze do rozdrabniania warzyw i owoców, pojemnik do
16 miksowania min. 1 l, Maszynka do mielenia mięsa
Pojemność misy min. 3,5 l
Ilość stopni prędkości min. 4
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Moc min. 500 W
Gwarancja min. 24 miesiące
Krajalnica
Płynna regulacja grubości krojenia
Zakres krojenia min. 0-15 mim.
Wskaźnik grubości krojenia
2 tryby pracy – ciągły i impulsowy
17 Antypoślizgowe nóżki
Wykonanie noża - stal
Wykonanie postawy - Stal nierdzewna
Moc min. 100 W
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
Gwarancja min. 24 miesiące
Gofrownica – opiekacz 3w1
Moc min. 700 W
3 wymienne płytki - Gofrownica, Opiekacz, Grill
18
Powłoka Nieprzywierająca
Gwarancja min. 24 miesiące
Żelazko
Rodzaj żelazka Parowe
Moc min. 2200 Wat
Stopa Ceramiczna
Pojemność zbiornika na wodę min. 350 ml
Blokada kapania
Spryskiwacz
19
Pionowy wyrzut pary
Regulacja strumienia pary
Wytwornica pary
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
System antywapienny
Funkcja samooczyszczenia
Gwarancja min. 24 miesiące
Deska do prasowania
20
Wymiary blatu min. 120 x 38

2

szt
.

3

szt
.

3

szt
.

2

szt
.

2 szt.

Wysokość max. 90 cm
Regulacja wysokości
Metalowa siatka przepuszczająca parę
Podstawka pod żelazko
Pokrowiec z bawełny
Gwarancja min. 24 miesiące

Wyposażenie kuchenne
Wymagane parametry

21

22

23

24

25

Zlewozmywak dwukomorowy
Materiał – Stal
Grubość min. 0,7 mm
Wymiary zewnętrzne: dł. min. 79cm x szer. min. 44cm
Wielkość komór: 2 x min. 34 cm x 40 cm x 14 cm
Komplet odpływowy z zaworami i syfonem
Bateria kuchenna
Wylewka: obrotowa, wyciągana rączka natrysku
Montaż: 1-otworowy
Rodzaj baterii: Jednodźwigniowa-mieszakowa
Wykonanie: chrom
Głowica z zaworem ceramicznym
Wysokość baterii: min. 16 cm
Długość baterii: min. 19 cm
Wysokość wylewki: min. 14 cm
Elastyczne przyłącza w oplocie stalowym – 2 szt.
Kosz na śmieci
- 2 komory do segregacji
Wysokość min. 45 cm
Szerokość min. 30 cm
Długość min. 45 cm
Pojemność min. 50 l. (2x25 l.)
Sztućce – zestaw 12 osobowy
Zawartość: Nóż, widelczyk, widelec, łyżeczka, łyżka
Ze stali nierdzewnej
Możliwość mycia w zmywarce
Zastawa – serwis obiadowy – zestaw 12 osobowy
Zawartość:
- talerz płaski (26 - 27cm) – 12 szt.
- talerz głęboki (22 -23 cm) – 12 szt.
- talerzyk deserowy (19 cm) – 12 szt.
- Waza (3 l), – 1 szt.
- talerz do serwowania (dł. 33 cm, szer. 23 cm) – 1 szt.
- sosjerka (0,2 l) – 1 szt.
- miska do serwowania (śr. 26 cm, wys. 7 cm) – 1 szt.
Materiał: Kamionka lub porcelana lub szkło hartowane
Możliwość mycia w zrywarce,

Ilość

2 kpl.

2 kpl.

2 kpl.

2 kpl.

2 kpl.

Cena
jednostkowa
brutto w zł

Wartość brutto
w zł.

26

27

28

29

30

31
32
33
34
35

36

37

38

39

Możliwość używania w mikrofalówce
Zestaw łopatek
Zawartość:
- Łyża bigosowa
- Szumówka (cedzakowa)
- Nabierka do spaghetti
Ze stali nierdzewnej
Możliwość mycia w zmywarce
Łopatka
- Drewniana (do patelni) – 1 szt.
- Do ciasta ze stali nierdzewnej lub silikonowa – 1 szt.
Chochle
- Do sosu – 1 szt.
- Wazowa poj. 100 ml – 2 szt.
Ze stali nierdzewnej
Łyżki drewniane
Długość:
- min. 24 cm – 1 szt.
- min. 45 cm – 1 szt.
Sitko
Plastikowe
Z żyłką
Średnica: min. 20 cm
Ugniatacz do ziemniaków
Ze stali nierdzewnej
Tarka do warzyw
Ze stali nierdzewnej
Czterokątna
Wyciskarka do czosnku
Ze stali nierdzewnej
Gąbki do mycia naczyń – 6 szt.
Nie rysujące powierzchni
Ściereczki do wycierania naczyń – 6 szt.
Bawełniane lub lniane
Miski kuchenne
- miska plastikowa śr. min. 30 cm, poj. 3 l – 4szt.
- miska plastikowa śr. min. 22 cm, poj. 2,5 l – 4 szt.
Możliwość mycia w zmywarce
Tłuczek do mięsa
Długość min. 25 cm
Możliwość mycia w zmywarce
Trzepaczka/rózga
Rózga – min. 8 wrzecion
Uchwyt ze stali nierdzewnej dł. 28 – 30 cm
Możliwość mycia w zmywarce
Garnki z pokrywkami – 6 szt.
Pojemność garnków od 1,6 l do 6,4 l

2 kpl.

2 kpl.

2 kpl.

2 kpl.

2 szt.

2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 kpl.
2 kpl.

2 kpl.

2 szt.

2 szt.

2 kpl.

40

41

42

43

44

Ze stali nierdzewnej
Pokrywy z odpowietrznikami
Na kuchenkę indukcyjną
Możliwość mycia w zmywarce
Atest Państwowego Zakładu Higieny
Durszlak
Średnica min. 26 cm
Na nóżce
Ze stali nierdzewnej
Patelnie
Średnica:
- 26 cm – 1 szt.
- 30 cm – 1 szt.
Nieprzywierająca powłoka – Ceramiczna
Niemetalowe rączki
Na kuchenkę indukcyjną
Forma do pieczenia – BRYTFANNA
Ceramiczna
Wymiary: min. 32cm x 21cm x 10cm
Żaroodporna pokrywa
Forma do pieczenia – KEKSÓWKA
Prostokątna
Fakturowane dno
Ze stali węglowej
Pokryta nieprzywieralną warstwą
Wymiary: min . 21cm x 11,5cm x 8cm
Forma do pieczenia – UNIWERSALNA
Prostokątna
Z powłoką teflonową
Ze stali węglowej
Wymiary: min. 36cm x 20cm x 6cm
Forma do pieczenia – FORMA NA BABKĘ
Ze stali ocynowanej
Forma karbowana z tuleją
Wymiary:
- średnica górna: 25 cm
- Średnica dolna: 15,5 cm
- Wysokość: 6,5 cm
Zestaw do przypraw
- solniczka
- pieprzniczka
- flakonik na przyprawy płynie – 2 szt.
- cukiernica
Zestaw wykonany ze szkła, ceramiki lub stali
nierdzewnej
Noże kuchenne
Długość ostrza:
- nóż do obierania 11cm – 1 szt.

2 szt.

2 kpl.

2 kpl.

2 kpl.

2 kpl.

45

46

47

48

- nóż do owoców 12cm – 1 szt.
- nóż do chleba 23cm – 1 szt.
- nóż 17cm – 2 szt.
- nóż 20cm – 2 szt.
- obieraczka do ziemniaków z ruchomym ostrzem ze
stali nierdzewnej – 2 szt.
Deski do krojenia
Drewniana – 1 szt.
Wymiary min. 40x25 cm
Plastikowa – 4 szt.
Wymiary min. 38x24x0,6 cm
Rowki przy brzegach
Stolnica
Materiał wykonania: drewno
Długość min. 58 cm x Szerokość min. 42 cm
Brzegi zabezpieczające przed rozsypywaniem się mąki
Wałek do ciasta
Materiał z którego wykonany jest wałek – dowolny
Długość całego wałka: min. 33 cm
Długość elementu ruchomego (wałkującego): min. 18
cm
Średnica wałka: min. 5 cm
Kubki – 12 sztuk
Ceramiczne lub szkło hartowane
Poj. min. 250 ml

2 kpl.

2 szt.

2 szt.

2 kpl.

Wyposażenie pokoi
Wymagane parametry

49

50

51

52

Kołdra
Wymiary: 140 cm x 200 cm
Antyalergiczna
Materiał poszycia: flizelina
Wypełnienie kołdry: poliester silikonowy
Poduszka
Wymiary: 70 cm x 80 cm
Antyalergiczna
Materiał poszycia: flizelina
Wypełnienie kołdry: poliester silikonowy
Pościel
Materiał: Bawełna
Wymiary:
- Poduszka 70 cm x 80 cm
- Kołdra 140 cm x 200 cm
- Prześcieradło 90 cm x 200 cm
Kolor pościeli: odcienie szarości i bieli lub pastelowe
Rolety

Ilość

12 szt.

12 szt.

24 kpl.

4 szt.

Cena
jednostkowa
brutto w zł.

Wartość brutto
w zł.

Rolety zwijane
Mocowanie do ściany
Wymiary: szer. 160 cm., dł. min. 130 cm
Kolor jasny szary
Półzaciemniające
Rolety
Rolety zwijane
Mocowanie do ściany
53 Wymiary: szer. 190 cm., min. dł. 210 cm
Kolor: jasny szary – 12 szt.
Kolor: pomarańczowy – 4 szt.
Półzaciemniające
Firany
Firany gotowe do zawieszenia na szelkach lub kółkach
- kolor biały,
54
- półzaciemniająca,
- materiał poliester,
- rozmiar szer. 140-145cm x wys. 260cm

16 kpl.

2 szt.

Wyposażenie łazienki
Wymagane parametry

Suszarka łazienkowa
Składane nóżki
Rozkładane skrzydła
Blokada skrzydeł - mechanizm zabezpieczający przed
przypadkowych składaniem
Możliwość przechowywana na płasko
Wymiary po rozłożeniu min. 165x55x93cm
55
Obciążenie środka suszarki min. 8 kg; skrzydeł min 3
kg
Płaska powierzchnia suszenia
Konstrukcja stalowa
Możliwość używana wewnątrz i na zewnątrz
Odporna na warunki atmosferyczne
Gwarancja min. 24 miesiące
Bateria pod prysznic z deszczownicą
Rodzaj baterii: Jednodźwigniowa-mieszakowa
Wykonanie: chrom
56 Głowica z zaworem ceramicznym
Wysokość drążka: min. 103 cm
Deszczownica o wymiarach min. 20x20 cm
Wąż prysznicowy o długości min. 1,5 m
55. Drążek prysznicowy kątowy do zasłony
pryszncowej
57 Wymiary całkowite: min. 90cm x 90cm
- dł. 180 cm x szer. 60 cm – 1 szt.
- dł. 220 cm x szer. 60 cm – 1 szt.

Ilość

2 szt.

2 szt.

2 kpl.

Cena
jednostkowa
brutto w zł.

Wartość brutto
w zł.

58

59

60

61

62

63

Średnica rury: min. Ø 20
Mocowanie: ścienne
Drążek lub inne rozwiązanie zabezpieczające drążek z
kotarą przed obwisaniem – 1 szt.
W komplecie śruby/wkręty i elementy mocujące.
56. Zasłona prysznicowa
Wymiary:
- szer. min. 290 cm x dł. min. 180 cm – 1 szt.
- szer. min. 330 cm x dł. min. 180 cm – 1 szt.
Kolor – odcienie beżu, kremowa
Materiał: Tekstylna
Obciążniki na dole zasłony
Sposób montażu na kółkach i drążku
57. Uchwyt WC – Uchylny
Drogość 70cm
Wykonany ze stali węglowej
Średnica min. Fi 25
Kolor: Biały
W zestawie wkręty, kołki rozporowe, zaślepki
58. Krzesełko/taboret pod prysznic
Wolnostojące
Wymiary: min. wys. 42cm x szer. 34cm x gł. 36cm
Możliwość wstawiania do wanny lub brodzika
Wyposażony w antypoślizgowe stopki
Maksymalne obciążenie: 120 kg
59. Wanna z baterią
Rodzaj: Akrylowa
Pojemność min. 190 l
Wymiary: min. dł. 170 cm x szer. 70 cm x wys. 43 cm
Kształt: Prostokątna
W zestawie: Nóżki/wsporniki
Bateria nawannowa
Typ baterii stojąca
Zasięg wylewki min. 11 cm
Rodzaj baterii: Jednodźwigniowa - mieszaczowa
Wykończenie Chromowane
Z kompletem natryskowym
60. Mata łazienkowa
Mata antypoślizgowa
Materiał PVC
Rozmiar: min. 60 cm x 60 cm
Kolor: odcienie brązu lub transparentna
61. Ubikacja/kompakt WC
Typ: kompakt
Materiał: ceramika
Typ: stojący
Odprowadzenie: dolne w podłodze
Spłukiwanie: min. 3/5

2 kpl.

2 szt.

2 szt.

2 kpl.

2 szt.

2 kpl.

Wymiary: min. szer. 35cm x wys. 77cm x gł. 60cm
W zestawie: min. deska sedesowa wolnoopadająca
62. Umywalka łazienkowa z baterią
Wymiary: min. dł. 60 cm x szer. 45,5 cm
Kształt: Półokrągły
Ilość otworów: 1
Mocowanie na śrubach
64 Do kompletowania z szafką podumywalkową
Bateria
Rodzaj baterii: Jednodźwigniowa-mieszakowa
Wykonanie: chrom
Głowica z zaworem ceramicznym
Elastyczne przyłącza w oplocie stalowym – 2 szt.
63. Szafka pod umywalkę łazienkową
Szafka min. jednodrzwiowa
65
Kolor: Biała
Szafka pasująca do powyższej umywalki

2 kpl.

2 szt.

Sprzęt i artykuły czystości
Wymagane parametry

66

67

68

69
70
71

72

Zestaw sprzątający: mop uniwersalny z wiadrem zestaw
Mop z mikrofibry, płaski, do małych i średnich
powierzchni
- nakładka mopa razem z wkładem: min. 35 cm x 14 cm
- drążek do mopa: min. 120 cm
- wiadro z włożoną wyciskarką
Ścierka podłogowa
Materiał: bawełniana
Wymiary: min. 65cm x 60cm
Ścierka medium
Materiał wykonania: tworzywo
Wymiary: min. 18,5cm x 26,5cm x 2cm
Nie pozostawia włókien
Do błyszczących powierzchni (chrom, szkło)
Ścierka z fibry (mikrofibry)
Wymiary: min. 30cm x 30cm
Miotła
Plastikowa z trzonkiem o dł. min. 120 cm
Szufelka
Plastikowa na śmieci z gumą
Szczotka do WC z pojemnikiem
Z tworzywa sztucznego
Średnica pojemnika: min. 14 cm
Wysokość pojemnika: min. 10 cm

73 Środki czystości

Ilość

2 kpl.

4 szt.

8 szt.

8 szt.
4 szt.
4 szt.

5 kpl.
2 kpl.

Cena
jednostkowa
brutto w zł.

Wartość brutto
w zł.

Żel do czyszczenia WC, min. 1 l. – 1 szt.
Płyn do mycia podłóg, min. 1 l. – 1 szt.
Mleczko czyszczące, min. 750 ml. – 1 szt.
Spray do mycia szyb/luster, min. 500 ml. – 1 szt.
Kostki zapachowe do WC, min. – 5 szt.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

.....................................................
(pieczęć i podpis oferenta)

