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Załącznik nr 5 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / KOSZTORYS OFERTOWY/ 

Zakup i dostawa mebli, wyposażenia oraz sprzętu AGD do świetlic wiejskich w ramach budżetu i Funduszu Sołeckiego na rok 2018. 

 NAZWA OPIS Ilość Cena 

jednostk. 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość 

VAT 

Wartość 

brutto 

1.  Talerz płytki duży Talerz duży płytki okrągły o średnicy 23-25cm, 
wykonany z białego szkła hartowanego. 
Zastawa z tego samego rodzaju co poz. 2, 3, 4 

30 szt. 
  23%   

2.  Talerz płytki 
deserowy  

Talerz płytki deserowy okrągły o średnicy 18-20 
cm, wykonany z białego szkła hartowanego. 
Zastawa z tego samego rodzaju co poz. 1, 3, 4 

30 szt. 
  23%   

3.  Talerzyk do ciasta Talerz płytki do ciasta okrągły o średnicy 14-16 
cm, wykonany z białego szkła hartowanego. 
Zastawa z tego samego rodzaju co poz. 1, 2, 4 

30 szt. 
  23%   

4.  Flaczarka 
(bulionówka) 

Flaczarka o pojemności 0,4-0,5l wykonany z 
białego szkła hartowanego 

30 szt. 
  23%   

5.  Cukiernica Cukiernica okrągła o pojemności 0,25-0,4l, 
wykonana z białego szkła  

5 szt. 
  23%   

6.  Dzbanek Dzbanek na sok o pojemności 1,0-1,2l, 
wykonany ze szkła przezroczystego 

10 szt. 
  23%   

7.  Szklanka Szklanka o pojemności 0,3-0,4l, wykonana ze 
szkła przezroczystego 

30 szt. 
  23%   

8.  Patera na ciasto Dwupoziomowa patera na ciasto, wykonana ze 
szkła, wymiar większego poziomu: 25-30cm 

6 szt. 
  23%   
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9.  Komplet sztućców Komplet sztućców stanowi: nóż stołowy, łyżka 
stołowa, widelec, łyżeczka do herbaty, zestaw 
wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, odporne 
na działanie korozji, wykończone w wysoki 
połysk 

30 kpl. 

  23%   

10.  Widelec Widelec do przystawek, o długości 13-15cm, 
wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 

15 szt. 
  23%   

11.  Łyżka do sałatki Łyżka do nakładanie sałatki, o długości min. 
20cm, wykonana ze stali nierdzewnej 18/10 

18 szt. 
  23%   

12.  Chochla do zupy Chochla długości min. 30cm, wykonana ze stali 
nierdzewnej 18/10, z rączką nienagrzewającą 
się 

1 szt. 
  23%   

13.  Widelec do mięs Widelec długości min. 30cm, wykonany ze stali 
nierdzewnej 18/10, z rączką nienagrzewającą 
się 

1 szt. 
  23%   

14.  Ubijak do 
ziemniaków 

Ubijak długości min. 30cm, wykonany ze stali 
nierdzewnej 18/20, z rączką nienagrzewającą 
się 

1 szt. 
  23%   

15.  Łyżka cedzakowa Łyżka długości min. 30cm, wykonana ze stali 
nierdzewnej 18/10, z rączką nienagrzewającą 
się 

1 szt. 
  23%   

16.  Łyżka do 
makaronu 

Łyżka do nakładania makaronu długości min. 
30cm, wykonana ze stali nierdzewnej 18/10, z 
rączką nienagrzewającą się 

1 szt. 
  23%   

17.  Łyżka do mieszania Łyżka długości min. 30cm, wykonana ze stali 
nierdzewnej 18/10, z rączką nienagrzewającą 
się  

1 szt. 
  23%   
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18.  Łopatka do 
mieszania 

Łopatka do mieszania na patelni, obracania 
i serwowania, długości min. 30cm, wykonana ze 
stali nierdzewnej 18/10, z rączką 
nienagrzewającą się 

1 szt. 

  23%   

19.  Serwetnik  Serwetnik wykonany ze stali nierdzewnej, na 
stabilnej podstawie 

8 szt. 
  23%   

20.  Komplet do 
przypraw 

Komplet do przypraw dwuelementowy, 
wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 i szkła, 
ustawiony na podstawce 

6 kpl. 
  23%   

21.  Nóż szefa Nóż o długości ostrza min 20cm, wykonany 
z wysokowęglowej stali nierdzewnej, 
z nieprzywierającą powłoką non-stick, uchwyt 
ergonomiczny, antypoślizgowy, wykonany z 
tworzywa sztucznego 

2 szt. 

  23%   

22.  Nóż uniwersalny Nóż o długości ostrza min 15cm, wykonany 
z wysokowęglowej stali nierdzewnej, 
z nieprzywierającą powłoką non-stick, uchwyt 
ergonomiczny, antypoślizgowy, wykonany z 
tworzywa sztucznego 

2 szt. 

  23%   

23.  Nóż uniwersalny Nóż o długości ostrza min 5cm, wykonany 
z wysokowęglowej stali nierdzewnej, 
z nieprzywierającą powłoką non-stick, uchwyt 
ergonomiczny, antypoślizgowy, wykonany z 
tworzywa sztucznego 

2 szt. 

  23%   

24.  Garnek z pokrywą Garnek o pojemności 20l wykonany ze stali 
nierdzewnej, grubość ścianki min 0,8mm, grube 
dno 3-warstwowe (stal – aluminium – stal), 
uchwyty ze  stali nierdzewnej nitowane, w 
zestawie pokrywa stalowa 

1 szt. 

  23%   
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25.  Garnek z pokrywą Garnek o pojemności min. 10l wykonany ze stali 
nierdzewnej, grubość ścianki min 0,8mm, grube 
dno 3-warstwowe (stal – aluminium – stal), 
uchwyty ze  stali nierdzewnej nitowane, w 
zestawie pokrywa stalowa 

1 szt. 

  23%   

26.  Garnek z pokrywą Garnek o pojemności min. 5l wykonany ze stali 
nierdzewnej, grubość ścianki min 0,8mm, grube 
dno 3-warstwowe (stal – aluminium – stal), 
uchwyty ze  stali nierdzewnej nitowane, w 
zestawie pokrywa stalowa 

2 szt. 

  23%   

27.  Deska do krojenia deska do krojenia, prostokątna o wymiarach 
min. 30x20cm, wykonana z drewna, 
zaimpregnowana, odporna na pęknięcia 
i zarysowania 

5 szt. 

  23%   

28.  Taca  Taca wykonana z drewna, z uchwytami, 
wytrzymała i odporna na odkształcenia i 
wysoką temperaturę, o szerokości min 40cm, 
wysokość rantu min 3cm 

2 szt. 

  23%   

29.  Miska plastikowa Miska o pojemności 1,5l z uchwytem do 
trzymania w trakcie użytkowania, skala na 
wewnętrznej części miski, kolor biały 

1 szt. 
  23%   

30.  Miska plastikowa Miska o pojemności 2l z uchwytem do 
trzymania w trakcie użytkowania, skala na 
wewnętrznej części miski, kolor biały 

1 szt. 
  23%   

31.  Miska plastikowa Miska o pojemności 3l z uchwytem do 
trzymania w trakcie użytkowania, skala na 
wewnętrznej części miski, kolor biały 

1 szt. 
  23%   

32.  Kosz na śmieci Kosz na śmieci wykonany z tworzywa 
sztucznego, z uchylną pokrywą o pojemności 
50l 

1 szt. 
  23%   
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33.  Kosz na śmieci Kosz na śmieci wykonany z tworzywa 
sztucznego, z uchylną pokrywą o pojemności 
min. 25l 

2 szt. 
  23%   

34.  Wieszak na 
ubrania 

Wieszak na ubrania wolnostojący, wykonany ze 
stali polerowanej, średnica głównej rury min. 
30mm,  wysokość ok. 180cm, w górnej części 
min 4 ramiona, w środkowej części min 4 
ramiona 

2 szt. 

  23%   

35.  Szufelka i zmiotka  Zestaw składający się z szufelki i zmiotki, 
wykonane z tworzywa sztucznego, szufelka 
wykończona gumką 

1 szt. 
  23%   

36.  Szczotka Szczotka uniwersalna z drążkiem 
1 szt. 

  23%   

37.  Obrus Obrus biały, jednolity  plamoodporny, obszyty 
na prosto, o gramaturze min 195g/m2, 
o wymiarach 1,7x1,4m 

6 szt. 
  23%   

38.  Obrus Obrus biały, jednolity  plamoodporny, obszyty 
na prosto, o gramaturze min 195g/m2, 
o wymiarach 1,50x2,50m 

12 szt. 
  23%   

39.  Patelnia 
elektryczna 

Patelnia elektryczna ze szklana pokrywą, o 
mocy min 1500W, wyposażona w 
antypoślizgową podstawę, uchwyt żaroodporny 
i zdejmowany regulowany termostat z lampka 
kontrolną. Patelnia o średnicy zewnętrznej min. 
40cm, wysokość wewnętrzna: min 7cm 

1 szt. 

  23%   
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40.  Termos stalowy Termos do transportu żywności o poj. min 30l., 
wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, o 
podwójnych izolowanych ściankach,  
wyposażony w wentyl odpowietrzający, 
podwójną pokrywę zabezpieczoną uszczelką i 
wyposażoną w 6 zatrzasków. Podstawa 
otoczona elastycznym tworzywem 

2 szt. 

  23%   

41.  Podgrzewacz z 
płaszczem 
wodnym 

Podgrzewacz do potraw z płaszczem wodnym, 
wykonany ze stali szlachetnej. W zestawie: 
pojemnik na wodę,  pojemnik do potraw GN 
1/1, 2 pojemniki na pastę, grzałka elektryczna 
(jako opcjonalne podgrzewanie). Wymiary 
minimalne: 610x350x320mm, minimalna 
głębokość pojemnika GN: 65mm 

1 szt. 

  23%   

42.  Stół Stelaż stołu wykonany z drewna bukowego, blat 
z płyty MDF minimum 3cm, wprasowane 
obrzeża, całość w kolorze dąb Sonoma. Stół 
lakierowany lakierem chemoutwardzalnym 
odpornym na ciepło czy wylaną na blat ciecz. 
Wymiary: wysokość: 75 cm, grubość nogi: 
10cm, długość: 120cm, szerokość: 90cm 

6 szt.   23%   

43.  Krzesło Krzesło o wymiarach: szerokość siedziska – 42-
45cm, głębokość siedziska 41-48cm, wysokość 
siedziska 46-50c, grubość gąbki 3-4cm. Krzesła 
w całości wykonane z drewna bukowego, 
oparcie z drewna w formie szczebli pionowych, 
całość w kolorze buk naturalny, siedzisko 
tapicerowane w kolorze do uzgodnienia. 

30 szt.   23%   
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44.  Krzesło 

konferencyjne 

 Stelaż krzesła wykonany z rury płasko owalnej, 

pokryty farbą proszkową drobno-strukturalną w 

kolorze czarnym. Nogi zabezpieczone są 

stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko oraz 

oparcie tapicerowane w kolorze szarym. 

Wysokość siedziska 47 cm.( +/-5%) 

25 szt.   23%   

45.  Stół konferencyjny Stół składany konferencyjny, blat wykonany z 

płyty melaminowej o grubości min.18mm, kolor 

buk.  Stelaż składany, nogi wykonane ze 

stalowej rury min ⌀28, zakończone 

plastikowymi nakładkami 

Wysokość stołu: 72cm (+/-3%) 

Wymiary blatu: 160x80cm 

4 szt.   23%   

46.  Czajnik elektryczny Czajnik elektryczny, wykonany z tworzywa 

sztucznego,  pojemności powyżej 1,5l., moc 

min2000W, wbudowana płaska grzałka 

płytowa, automatyczny wyłącznik po 

zagotowaniu, zabezpieczenie przed włączeniem 

czajnika na sucho, wbudowany wskaźnik 

poziomu wody 

1 szt.   23%   

47.  Lodówka  Lodówka wolnostojąca, bez zamrażalnika, kolor 

biały, klasa energetyczna  A+, pojemność netto 

min 300l, 5 półek szklanych, pojemnik na 

warzywa i owoce, 4 półki wiszące na drzwiach, 

wewnątrz lodówki światło LED. Szerokość: 

60cm 

1 szt.   23%   
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48.  Kuchenka  Kuchenka biała, wolnostojąca, pokryta emalią 
łatwo czyszczącą, kuchenka zasilana na prąd 
trójfazowy, 4 pola grzewcze ceramiczne, 
wyposażona w pokrętła regulujące moc pola 
grzewczego. Wyposażona w piekarnik 
elektryczny o pojemności min. 65l., w zestawie 
głęboka emaliowana brytfanna, 1 półka 
siatkowa / ruszt, drzwiczki szklane, wewnątrz 
oświetlenie,  możliwość ustawienia grzania 
górnego, dolnego oraz  łącznie górnego i 
dolnego. 
Kuchenka wyposażona w szufladę. Szerokość: 
50cm 

1 szt.   23%   

49.  Odkurzacz Odkurzacz o mocy min. 650W, klasa 
energetyczna min. A, bezworkowy o 
pojemności worka min. 2 litry, filtr 
antyalergiczny, klasa odkurzania podłóg 
twardych min. A, klasa skuteczności odkurzania 
dywanów min. D 

1 szt.   23%   

50.  Gofrownica gofrownica gastronomiczna, liczba gofrów: 2szt,  
wymiary gofra: min 10x17,5cm, moc urządzenia 
min 1900W, gofrownica wykonana z płyty 
żeliwnej z powloką polimerową 

1 szt.   23%   

 

 


