
 

Załącznik nr 5  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

/KOSZTORYS OFERTOWY/ 

CZĘŚĆ 1: wyposażenie kuchni 

Lp. nazwa produktu opis ilość 

cena 

jednostkowa  

netto 

wartość  

netto 

 

stawka 

VAT 

% 

wartość  

VAT 

 

wartość  

brutto 

 

1. Kuchenka 

elektryczna 

z piekarnikiem 

Kuchenka biała z piekarnikiem elektrycznym, 

wolnostojąca, pokryta emalią łatwo czyszczącą, 

kuchenka zasilana na prąd trójfazowy, 4 pola 

grzewcze ceramiczne, wyposażona w pokrętła 

regulujące moc pola grzewczego i szufladę. 

W zestawie głęboka emaliowana brytfanna, 1 półka 

siatkowa / ruszt, drzwiczki szklane. Kuchenka 

wyposażona w szufladę. Szerokość: 50cm. Dostawa z 

montażem. 

1 szt.   23   

2. Wyparzacz 

elektryczny do 

naczyń 

Wyparzacz z funkcją mycia, zasilanie 400V, obudowa 

wykonana ze stali nierdzewnej, zużycie wody podczas 

cyklu: 2,5-3,0l, temperatura wyparzania 80-90 stopni, 

maksymalna średnica talerzy do mycia: pow. 30cm. W 

zestawie: kosz uniwersalny na naczynia, kosz z 

bolcami, koszyczek na sztućce, dozownik płynu 

myjącego i nabłyszczającego, pompa odpływu. 

Szerokość 60cm. Dostawa z montażem. 

1 zestaw   23   

3. Lodówka Lodówka wolnostojąca z zamrażalnikiem, klasa 

energetyczna  A+, 3 półki szklane, pojemnik na 

warzywa i owoce, 3 półki na drzwiach, 2 

półki/pojemniki w zamrażarce. Pojemność chłodziarki 

min 195l i zamrażarki min 75l. Szerokość 60cm. 

Dostawa z montażem. 

1 szt.   23   



 

4. Czajnik 

elektryczny 

Czajnik elektryczny, wykonany z tworzywa 

sztucznego, pojemności powyżej 1,5l., moc min. 

2000W, wbudowana płaska grzałka płytowa, 

automatyczny wyłącznik po zagotowaniu, 

zabezpieczenie przed włączeniem czajnika na sucho, 

wbudowany wskaźnik poziomu wody. 

4 szt.   23   

5. Okap nad 

kuchenkę 

Okap kominowy o szerokości 60cm, klasa 

energetyczna min C, wydajność maksymalna pow. 

423m
3
/h, poziom hałasu max. 70dB, oświetlenie 

diodowe, regulacja prędkości min 3 stopniowa. 

Dostawa z montażem. 

1 szt.   23   

6. Mikser Mikser planetarny o mocy min 1800W, 10 poziomów 

obrotów, wyposażony w: wymienne końcówki: 

klasyczne mieszadło, trzepaczka, hak do ciasta, misa o 

pojm. min. 4l z plastikową pokrywą ochronną z 

otworem do dodawania składników, odchylane ramię, 

antypoślizgowa podstawa, metalowe kola zębate. 

2 szt.   23   

7. Kuchenka 

mikrofalowa 

Kuchenka mikrofalowa o pojm. min. 23l., moc 

mikrofal min 900W, moc grilla min 1000W, 

sterowanie elektroniczne, duży wyświetlacz LED, 

funkcje podstawowe: gotowanie, grill, podgrzewanie, 

rozmrażanie, min 9 programów automatycznych, 

blokada rodzicielska, timer, grill kwarcowy, średnica 

talerza obrotowego min 27cm. 

2 szt.   23   

8. Sokowirówka Sokowirówka o mocy min. 700W, pojemnik na 

miąższ o poj. min 2l, w zestawie pojemnik na sok, 

urządzenie posiada blokadę kapania, blokadę przy 

nieprawidłowym złożeniu, 2 poziomy obrotów, duży 

otwór do wkładania owoców. 

2szt.   23   

9. Maszynka do 

mielenia mięsa i 

warzyw 

Maszynka do mielenia o mocy min 1900W, 

wydajność mielenia min 1,7kg mięsa na minutę, w 

zestawie: dwustronny nożyk, 2 sitka wykonane ze stali 

szlachetnej o średnicy 4 i 8 mm, szatkownica z 3 

bębnami: jarzynowa, do tarcia na drobne wiórki oraz 

do ścierania ziemniaków, końcówka do nadziewania. 

2 szt.   23   



 

10. Blender Blender o mocy min. 700W, 15 poziomów obrotów, 

funkcja turbo, w zestawie misa o poj. Min. 1,2l. 

2 szt.   23   

11. Grill 

elektryczny 

Grill elektryczny kontaktowy i składany o mocy min 

2000W, płyta karbowana z nieprzywierająca powłoką, 

posiada odprowadzenie tłuszczu, lampkę kontrolna 

temperatury, timer, nienagrzewający się uchwyt, 

funkcja pieczenia ryb, szaszłyków i warzyw. 

Powierzchnia grillowania min 600cm
2
. 

2 szt.   23   

12. Frytkownica Frytkownica o mocy min 2000W, poj. min 3l, w 

zestawie koszyk z funkcja podnoszenia, wyjmowany 

pojemnik na olej, możliwa regulacja temperatury. 

2 szt.   23   

13. Zestaw 

garnków 

Garnki wykonane ze stali chromowo-niklowej 18/10, 

posiadające kapsułkowe dno: stal nierdzewna-

aluminium-stal magnetyczna, uchwyty 

nienagrzewające się, przytwierdzone wielopunktowo, 

w zestawie pokrywa. 1 komplet składa się z 3 

garnków (z pokrywami) o poj.  2,5l - 3,2l,  5l-6l,  9l-

10l. 

4 zestaw   23   

14. Patelnia Patelnia aluminiowa pokryta powłoką tytanową, 

rączka nienagrzewająca się, średnica min. 28cm, 

wysokość min 5,5cm. 

2 szt.   23   

15. Patelnia do 

naleśników 

Patelnia do naleśników, o średnicy min 25cm, 

wykonana z aluminium, pokryta powłoką tytanową, z 

powierzchnią nieprzywierającą. 

1 szt.   23   

16. Patelnia typu 

wok 

Patelnia typu wok, o średnicy min 30cm, z płaskim 

dnem, trójwarstwowe dno (stal-aluminium-stal). 

1 szt.    23   



 

17. Zastawa 

stołowa (talerz 

do zupy, talerz 

obiadowy, 

talerz deserowy, 

salaterka) - 1 

zestaw 

obejmuje 

zastawę dla 12 

osób 

Zastawa stołowa (dla 12 osób) wykonana z białego 

szkła hartowanego. Minimalne średnice zastawy:  

1. talerz głęboki min 22cm -12 szt., 

2. 2. talerz płytki min 24cm - 12 szt., 

3. 3. talerz deserowy min 19cm - 12 szt., 

4. 4. salaterka min 12 cm - 11 szt., 

5. 5. salaterka min 25cm - 1 szt. 

Możliwość mycia w zmywarce. 

2 zestaw   23   

18. Talerzyk 

deserowy 

Talerz płytki deserowy okrągły o średnicy 18-20 cm, 

wykonany z białego szkła hartowanego. Możliwość 

mycia w zmywarce. 

20 szt.   23   

19. Talerz duży Talerz płytki duży okrągły o średnicy min 30cm, 

wykonany z białego szkła hartowanego. Możliwość 

mycia w zmywarce. 

10 szt.   23   

20. Szklanki Szklanka z uchwytem z białego szkła hartowanego o 

poj. min.250ml, odporna na wysokie i niskie 

temperatury. Możliwość mycia w zmywarce. 

20 szt.   23   

21. Cukiernica Cukiernica okrągła o pojemności pow. 350ml, 

wykonana z białego szkła hartowanego. Możliwość 

mycia w zmywarce. 

2 szt.   23   

22. Dzbanuszek do 

mleka 

Dzbanek na mleko o pojemności min. 300ml, 

wykonany z białej porcelany. Możliwość mycia w 

zmywarce. 

5 szt.   23   

23. Zestaw 

sztućców dla 12 

osób 

Zestaw sztućców (dla 12 osób) stanowi: nóż stołowy, 

łyżka stołowa, widelec, łyżeczka do herbaty. Zestaw 

wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, odporny na 

działanie korozji, wykończony w wysoki połysk. 

Możliwość mycia w zmywarce. 

2zestawy   23   

24. Łyżeczki Łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, 

odporne na działanie korozji, wykończone w wysoki 

połysk. Możliwość mycia w zmywarce. 

20 szt.   23   

25. Stolnica Stolnica bambusowa o grubości min. 1,5cm i 

wymiarach min 64x43cm. 

2 szt.   23   



 

26. Zestaw blach do 

pieczenia 

Zestaw blach (5szt.) do pieczenia wykonany ze stali 

węglowej, pokrytej powłoką non-stick. W skład 

zestawu wchodzą: prostokątna blacha do pieczenia o 

wym min. 36x23cm, keksówka o wym. min. 

35x12cm, tortownica o średnicy min. 22cm, forma do 

babki z tuleją o średnicy min. 26cm, forma do tarty o 

średnicy min. 30cm. 

2zestawy   23   

27. Miski stalowe Miski okrągłe wykonane ze stali nierdzewnej 18/10,  o 

pojm. 1,5l, 3l, 5l. 

2zestawy   23   

28. Miski 

plastikowe 

Miski plastikowe okrągłe, które posiadają uchwyt i 

wylewkę. Miski wchodzą jedna w drugą. Pojm. 1,5l, 

2l, 2,5l. 

2zestawy   23   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZĘŚĆ 2: Wyposażenie sal i łazienki 

Lp. 
nazwa produktu opis ilość 

cena 

jednostkowa  

netto 

wartość  

netto 

 

stawka 

VAT 

% 

wartość  

VAT 

 

wartość  

brutto 

 

1.  Stół Stół w kolorze dąb naturalny, blat wykonany z płyty 

wiórowej laminowanej o grubości min. 3cm, nogi 

wykonane z płyty MDF noga kwadratowa. Blat stołu 

o wymiarach min 150x90cm. 

4 szt.   23   

2.  Krzesło Krzesło o wymiarach: szerokość siedziska – 42-45cm, 

głębokość siedziska 40-45cm, wysokość siedziska 40-

45cm, grubość gąbki 3-4cm. Krzesła w całości 

wykonane z drewna bukowego, oparcie z drewna w 

formie szczebli pionowych, całość w kolorze dąb 

mleczny siedzisko tapicerowane w kolorze do 

uzgodnienia. 

20 szt.   23   



 

3.  Meblościanka Meblościanka wykonana z płyty laminowanej o gr 

18mm, plecy regału wykonane z płyty HDF o gr. 

3mm, w kolorze klon, składająca się z następujących 

segmentów:      

1. regał z 4 półkami o wymiarach (szer x gł x 

wys) 75x40x185cm (+/-5%), 

2. szafa dwudrzwiowa z metalowymi uchwytami 

i z 4 półkami wewnątrz o wymiarach (szer x 

gł x wys) 75x40x185cm (+/-5%), 

3. regał, podzielony w poziomie na dwie części, 

który w dolnej ma zamykaną dwudrzwiową 

szafkę z metalowymi uchwytami i 1 półką w 

środku, a w górnej części 1 półkę, wymiary: 

(szer x gł x wys) 75x40x150cm (+/-5%), 

4. regał, podzielony w poziomie na dwie części 

który w dolnej ma 3 szuflady na całej 

szerokości regału z metalowymi uchwytami, a 

w górnej 1 półkę, wymiary: (szer x gł x wys) 

75x40x150cm (+/-5%), 

5. komoda składająca sie z 3 szuflad z 

uchwytami metalowymi wymiary: (szer x gł x 

wys) 75x40x80cm (+/-5%) 

uchwyty takie same dla każdego mebla. Dostawa 

z montażem. 

1 zestaw   23   

4.  Mata do 

ćwiczeń 

Antypoślizgowa mata do ćwiczeń, wykonana z 

tworzywa NBR o grubości 1,5cm. Wymiary maty: 

180x60cm 

20 szt.   23   

5.  Kij do nordic 

walking  

Kije wykonane z aluminium o średnicy 16/14mm, 

rękojeść korkowa o ergonomicznym kształce, obejma 

na nadgarstek w formie rękawiczki, regulowana 

długość kija w przedziale  77-130cm (+/-5cm) (dla 

osób o wzroście do 195cm), wyposażone w naklejkę 

odblaskową, waga 1 kija max 200g. Każda para 

powinna być taka sama. 

20 szt.   23   

6.  Piłka do 

ćwiczeń 

Piłka do ćwiczeń o średnicy 65cm, wykonana z PVC - 

specjalna guma anty-wybuchowa, maksymalna waga 

użytkownika do 300kg. 

10 szt.   23   



 

7.  Step do 

aerobiku 

Step do aerobiku wykonay z tworzywa sztucznego, 

wyposażony w antypoślizgową powierzchnię, 

gumowe stopki i dwustopniową regulacje wysokości. 

Maksymalne obciążenie: 100kg. Wymiary min. 

60x28cm. 

10 szt.   23   

8.  Bieżnia 

treningowa 

Bieżnia treningowa elektryczna, prędkość minimalna 

od 0,8km/h, prędkość maksymalna powyżej 18km/h, 

kąt nachylenia 0%-15%, maksymalne obciążenie do 

150kg, dodatkowe wyposażenie: mierzenie pulsu, 

klucz bezpieczeństwa. Dostawa z montażem. 

1 szt.   23   

9.  Rower 

treningowy 

stacjonarny 

Rower treningowy poziomy, regulacja odległości 

siedziska, min 8-stopniowa regulacja oporu, 

wyposażone w dodatkowe sensory pulsu na 

uchwytach przy siodełku, wyświetlacz LCD, 

wyświetlane m.in. prędkość, czas, spalone kalorie, 

maksymalne obciążenie 130kg. Dostawa z montażem. 

2 szt.   23   

10.  Tablica 

suchościeralna 

magnetyczna 

biała 

Tablica magnetyczna suchościeralna biała (bez 

nadruków) o idealnie gładkiej powierzchni 

lakierowanej, rama wykonana z profilu aluminiowego 

w kolorze srebrnym, tył tablicy wzmocniony blachą 

ocynkowaną, produkt wyposażony w półkę z 

bezpiecznymi krawędziami, która pomieści niezbędne 

przybory. Wymiary: 180x120 cm. W zestawie min 3 

różnokolorowe markery, gąbka do ścierania 

markerów, 10 szt. kolorowych magnesów o średnicy 

min. 25mm. 

1 zestaw   23   

11.  Stół bilardowy Stół bilardowy (rozmiar min 8ft) wykonany z 

laminowanej płyty MDF, nogi stołu wykonane z płyty 

meblowej w kolorze brązu, pole gry wykonane z płyty 

o grubości min 18mm, pokryte poliestrem w kolorze 

zielonym, nogi stołu z możliwością wypoziomowania. 

W zestawie 16-cie bil o średnicy 57,2mm, trójkąt do 

ustawiania bil, szczotka do czyszczenia sukna, kije - 

min 4 szt. 

1 zestaw   23   



 

12.  Stół do tenisa 

stołowego 

Składany do tenisa o wymiarach 274x152, stół 

składany, przystosowany do gry wewnątrz budynku. 

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej o grubości min 

22mm (+/-1%), konstrukcja wzmacniająca blat  

wykonana z profili stalowych o średnicy min 40mm. 

Stół wyposażony w punkty automatycznego 

blokowania, regulacje wysokości,  gumowe kółka z 

hamulcami. W zestawie 2 rakietki drewniane 

powlekane gumą, min 4 szt. piłeczek bezszwowych o 

średnicy 40mm, siatka pasująca do stołu, pokrowiec 

na złożony stół. 

1 zestaw   23   

13.  Wieża Hi-fi Odtwarzanie płyt CD, obsługiwane formaty:  MP3, 

radio z pamięcią, moc znamionowa  RMS min 

2x150W, głośniki dwudrożne, Bluetooh, USB, AUX, 

radio, budzik. W zestawie pilot.  

1 szt.   23   

14.  Maszyna do 

szycia 

Mechaniczna maszyna do szycia wyposażona w: 

wahadłowy uchwyt, automatyczny nawlekacz igły, 

automatyczne obszywanie dziurki, możliwość szycia 

podwójną igłą, wbudowany szpulownik, min 12 

programów ściegowych, moc min 85W, maksymalna 

prędkość - min do 860 ściegów na minutę. 

1 szt.   23   

15.  Owerlock owerlok z metalową obudową, min 4-nitkowy, 2-

igłowy, szybkość maksymalna 1200 obr./min, długość 

ściegu 2,5-4mm (+/-2mm) , szerokość ściegu 3-8mm 

(+/-2mm), regulacja prędkości szycia, wznios stopki 

min 4mm, regulacja docisku stopki do materiału, 

regulacja naprężenia nici, w zestawie: pęseta, 

zapasowy nóż dolny i górny, stojak na nici, zapasowe 

igły, pędzelek do czyszczenia, regulator obrotów wraz 

z przewodami. 

1 szt.   23   



 

16.  Szachy z 

zegarem 

Szachy turniejowe 4 drewniane, zastosowanie techniki 

zdobniczej intarsji, figury szachowe grabowe 

dodatkowo obciążone, szachownica wyposażona we 

wkładkę do przechowywania figur. Wymiary 

szachownicy 42x42cm. W zestawie zegar szachowy 

wyposażony w duży wyświetlacz, poręczne przednie 

przyciski, odmierzanie czasu gry, jednodotykowy 

wyłącznik, indywidualny czas rozgrywek dla każdego 

gracza, z opcja dodawania czasu. 

2 szt.   23   

17.  Puzzle Puzzle tekturowe, z motywami dedykowanymi dla 

osób starszych np. krajobraz, zwierzęta, rośliny, 1000, 

600, 500, 260, 180 elementów. Puzzle dedykowane 

dla osób starszych. 

5 szt.   23   

18.  Puzzle Puzzle 3d drewniane pow. 80, 100, 240 elementów. 3 szt.   23   

19.  Puzzle Puzzle 3d tekturowe pow. 100 elementów. Różne 

rodzaje. 

2 szt.   23   

20.  Warcaby Warcaby wykonane z drewna bukowego i 

brzozowego, pionki tłoczone drewniane, ułożone we 

wkładce, wymiary planszy min. 40x40cm. 

5 szt.   23   

21.  Lustro 

łazienkowe 

Lustro łazienkowe o wymiarach 50x70 (+/-10%) 

z oświetleniem kinkietowym . 

2 szt.   23   

22.  Suszarka do rąk Suszarka naścienna, wykonana ze stali nierdzewnej 

matowej, moc min. 1500W, czas suszenia do 30s., 

sposób włączenia i wyłączenia: automatyczny. 

3 szt.   23   

23.  Pojemnik na 

papier 

toaletowy 

Pojemnik naścienny, wykonany ze stali nierdzewnej 

matowej, pasujący na papier toaletowy o średnicy 

min. 24cm 

3 szt.   23   

24.  Kosz do 

łazienki  

Kosz na śmieci wykonany z tworzywa sztucznego, z 

uchylną pokrywą o pojemności min. 10l, w kolorze 

szaro-czarnym 

2 szt.   23   

25.  Kosz na śmieci Kosz na śmieci wykonany z tworzywa sztucznego, z 

uchylną pokrywą o pojemności min. 35l. 

2 szt.   23   

 

 



 

 

CZĘŚĆ 3: IT 

Lp. 
nazwa produktu opis ilość 

cena 

jednostkowa  

netto 

wartość  

netto 

 

stawka 

VAT 

% 

wartość  

VAT 

 

wartość  

brutto 

 

1.  Aparat 

fotograficzny 

z przedłużoną 

gwarancją 

Aparat fotograficzny cyfrowy, rozdzielczość min 

20Mpix, maksymalna wielkość zapisanego zdjęcia 

pow. 4500x3000 pikseli, nagrywany film z dźwiękiem 

w jakości HD, zbliżenie optyczne 30x, zbliżenie 

cyfrowe min. 4x, optyczny stabilizator obrazu, WiFi, 

technologia rozpoznawania twarzy, wielkość ekranu 

min. 2". W zestawie karta pamięci SDHC o poj. 

64GB, prędkość zapisu min 80MB/s, prędkość 

odczytu min 90MB/s. Aparat objęty przedłużoną 

gwarancją do 3 lat w zakresie: awarii po gwarancji 

producenta, gdy naprawa jest niemożliwa lub 

nieopłacalna - wymiana na nowy sprzęt. 

1 zestaw   23   

2.  Telewizor z 

przedłużoną 

gwarancją 

Ekran min 43cali, 4K UHD, rozdzielczość min 

3840x2160, tuner analogowy DVB-T, matryca LED, 

technologia HDR, smart TV, Wi-Fi, nagrywanie na 

USB, procesor 4-rdzeniowy, wejście słuchawkowe, 

HDMI i USB. Telewizor objęty przedłużoną 

gwarancją do 3 lat w zakresie: awarii po gwarancji 

producenta, gdy naprawa jest niemożliwa lub 

nieopłacalna - wymiana na nowy sprzęt. Dostawa 

z montażem. 

1 zestaw   23   

3.  Sprzęt 

nagłaśniający 

do telewizora 

Zestaw nagłaśniający min 5.1, amplituner i 

odtwarzacz płyt Blu-ray, dekodery dźwięku m.in.: 

Dolby Digital, Dolby TrueHD, DTS, odtwarzanie płyt 

Blu-ray, wejście HDMI, USB, Bluetooth, radio, 

przewody głośnikowe w zestawie. Dostawa z 

montażem.  

1 zestaw   23   



 

4.  Laptop Rozdzielczość 1920x1080, przekątna 15.6 cali, 

pamięć RAM 4GB, dysk minimum 120GB SSD, 

system operacyjny w wersji domowej, procesor 

osiągający minimum 4620pkt w serwisie     

https://www.cpubenchmark.net/ -  na dzień ogłoszenia 

postępowania. 

2 szt.   23   

5.  Urządzenie 

wielofunkcyjne 

Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe ze stałym 

zasilaniem w tusze, druk w kolorze, szybkość druku w 

kolorze około 15 str/min, szybkość druku w czerni 

około 33/min, wbudowany fax, wi-fi, drukowanie 

bezprzewodowe, wyświetlacz, maksymalny format 

wydruku A4, dodatkowe formaty A4, A5, A6, 

Koperty B5, DL, C6, złącze LAN RJ-45, 

rozdzielczość druku 5760x1440 lub wyższa, funkcja 

skanera, złącze USB 2.0, stałe zasilanie, pojemniki na 

atrament do napełniania. Dostawa z montażem. 

1 szt.   23   

6.  Zestaw 

nagłaśniający 

W skład zestawu wchodzi kolumna aktywna (w 

obudowie ABS), dwa mikrofony bezprzewodowe, 

statywy z uchwytem pasujące do mikrofonów,  kabel 

zasilający z zasilaczem. Głośnik niskotonowy 

min.10", moc szczytowa min. 300W, czułość: 97dB, 

wbudowana bateria wielokrotnego ładowania, 

wygodna rączka i kółka transportowe, wbudowany 

Bluetooth, wejście USB i SD. Dostawa z montażem. 

1 zestaw   23   

 


