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Opis przedmiotu zamówienia: 

 
NAZWA /OPIS TOWARU 

ILOŚĆ 
SZT. 

1.  ŁÓŻKO WENUS + ŁĄCZNIK 
-wysokość 46 cm 
BAZA 
-rama drewniana 
- tapicerka kolor SAWANA 05 
-materac piankowy gr.3 cm 
-mata wygłuszająca 
-2 nogi drewniane kolor orzech, wys. 10cm  
-2 nogi na kółku z hamulcem 
-rama lite drewno 
MATERAC WIERZCHNI: 
dwustronnie pikowany, rozbieralny, zamek rozdzielczego umożliwiający  zdjęcie 
pokrowca i wypranie go  
Skład: sprężyny typu bonel obłożone obustronnie płytą z pianki poliuretanowej o 
grubości 3 cm gęstość t -30. Pokrowiec wykonany z tkaniny żakardowej, trudnopalnej 
GALERIA BED pikowany ociepliną Wysokość: 19cm.  
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu  

4 

2.  ZAGŁÓWEK LAMINAT  
Płyta laminowana  Kronopol kolorD9450 PR orzech ciemny 
-montowany do łóżka 
- wymiary  szer. 90cm x wys. 65cm 

4 

3.  ZAGŁÓWEK LAMINAT  
Płyta laminowana  Kronopol kolorD9450 PR orzech ciemny 
-montowany do ściany 
- wymiary  szer. 200cm x wys. 30cm 

8 

4.  ŁÓŻKO SKŁADADE  Z MATERACEM(dostawka) 
-stelaż: rurka o profilu kwadratowym 
-dopuszczalne obciążenie: 120 kg 
-wymiary ramy: cm 90 x 200 
-wymiary po złożeniu: cm Wys. 110 x Szer. 90 x Grub. 34 
-materac - 12cm grubości  
- gąbka o wysokiej gęstości/sprężystości + tkanina pikowana ze spodnią warstwą 
otuliny 
- wymiary materaca - ok 190x90x12cm 
- materac w kolorze ecri 
-17 drewnianych elastycznych deseczek (sklejka kilku warstwowa) 
-automatycznie rozkładane zewnętrzne nogi 
- kółka do przesuwania łóżka - w zestawie 
waga całości 25 kg 
pokrowiec do łóżka w cenie 
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu 

4 

5.  KANAPA  2-OS  190cm x 140cm (po rozłożeniu) 
kolor SAWANA 03 
Fason kanapy kolor zagłówków oraz kolor poduszek do ustalenia. 
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu 

2 
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6.  KANAPA  2-OS  190 cm x 140 cm (po rozłożeniu) 
Fason kanapy oraz materiał wykonania do ustalenia.  
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu 

1 

7.  NAROŻNIK 
rozmiar zewnętrzny 245/160 
powierzchnia spania 130/210 
pojemnik na pościel 
Fason narożnika, układ oraz materiał wykonania do ustalenia.  

1 

8.  SZAFA 
Płyta laminowana  Kronopol kolorD9450 PR orzech ciemny  
-190cmX szer. 40cm X gł. 40cm 
-drzwi prawe 
-półki 3 
-okucia NIKIEL SATYNA 
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu 

2 

9.  SZAFA 
Płyta laminowana  Kronopol kolorD9450 PR orzech ciemny  
-190cmX szer. 50cm X gł. 40cm 
- półki 2 na dole 
-wieszak na agrafkę 
- drzwi lewe 
- okucia NIKIEL SATYNA  
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu 

3 

10.  SZAFKA NOCNA 
Płyta laminowana  Kronopol kolorD9450 PR 
Wys. 48cmx szer. 40cm x gł. 35cm 
-szuflada na dole (wys. 15cm) 
-okucia NIKIEL SATYNA  
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu 

4 

11.  KOMODA  na lodówkę 
Płyta laminowana  Kronopol kolorD9450 PR 
- 1 półka wyjmowana 
-drzwi prawe 
wys. 76cm X szer. 50cm X gł. 50cm 
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu 

1 

12.  KOMODA  na lodówkę 
Płyta laminowana  Kronopol kolorD9450 PR 
- 1 półka wyjmowana 
-drzwi lewe 
wys. 76cm X szer. 50cm X gł. 50cm 
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu 

1 

13.  KOMODA  z szufladami  
Płyta laminowana  Kronopol kolorD9450 PR 
-wys. 76cm X szer. 45cm X gł. 50cm 
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu 

4 

14.  STOLIK   
-Płyta laminowana  Kronopol kolorD9450  
wys. 76cm X dł. 100cm X szer. 60cm 
-Blat stolika grubość 3,6cm,  
-odporny na wysoką temperaturę, 

6 
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- stelaż z płyty 1,8cm, przekrój nogi kwadrat  - 4,5 x 4,5cm 
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu 

15.  KRZESŁA SKŁADANE DREWNIANE  
Szerokość: 44cm 
Głębokość: 51cm 
Wysokość: 77cm 
Szerokość siedziska: 38cm 
Głębokość siedziska: 33cm 
Wysokość siedziska: 46cm 
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu 

16 

16.  LUSTRO   
Płyta szer. 50cm x 70cm  
Lustro szer. 45cm x wys. 65cm 
- lustro fazowane dookoła - 25mm 
- lustro naklejone na płytę (laminowana  Kronopol kolorD9450 PR) 
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu 

4 

17.  LUSTRO   
Płyta szer. 40cm x 70cm  
Lustro szer. 35cm x wys. 65cm 
- lustro fazowane dookoła - 15mm 
- lustro naklejone na płytę (laminowana  Kronopol kolorD9450 PR) 
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu 

1 

18.  WIESZAK ŚCIENNY  szer. 60cm x wys. 15cm 
-Płyta laminowana  Kronopol kolorD9450 PR 
- 4 haki 
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą zdjęcie oferowanego produktu
  

6 
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