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Zestawienie asortymentu

Lp. Nazwa asortymentu j.m ilość cena jedn. 
netto

wartość
netto

Stawka 
VAT

wartość
brutto

A B C D E F=DxE G H= F+ podatek 
VAT

OLAZA

1 Szafka wisząca o wym. szer. 80 cm, 
gł. 32 cm, wys. 72 cm,
w środku 1 pólka z regulowaną 
wysokością, podwójne drzwiczki, 
uchwyty niklowane, fronty gładkie 
łatwozmywalne, kolor olcha miodowa

szt 2

2 Szafka wisząca o wym. szer. 60 cm, 
gł. 32 cm, wys. 72 cm,
w środku 2 półki z regulowana 
wysokością podwójne drzwiczki, 
zamykana na kluczyk, uchwyty 
niklowane, fronty gładkie 
łatwozmywalne, kolor olcha miodowa

szt 1

3 Szafka wisząca o wym. szer.40 cm, 
gł. 32 cm, wys. 72 cm
w środku 2 półki z regulowana 
wysokością pojedyncze drzwiczki, 
zamykana na kluczyk, uchwyty 
niklowane, fronty gładkie 
łatwozmywalne, kolor olcha miodowa

szt 1

4 Szafka stojąca o wym. szer.80 cm, gł. 
50 cm, wys. 72 cm
w środku 1 półka z regulowaną 
wysokością, podwójne drzwiczki
na metalowych nóżkach 12 cm, 
uchwyty niklowane, fronty gładkie, 
łatwozmywalne, kolor olcha miodowa

szt 2

5 Szafka stojąca o wym. szer.80 cm, gł. 
50 cm, wys. 72 cm

szt 1
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w środku 1 półka z regulowaną 
wysokością, podwójne drzwiczki, 
zamykana na kluczyk,
na metalowych nóżkach 12 cm, 
uchwyty niklowane, fronty gładkie, 
łatwozmywalne, kolor olcha miodowa

6 Szafka stojąca o wym. szer.40 cm, gł. 
50 cm, wys. 72 cm
w środku 1 półka,  pojedyncze 
drzwiczki
na metalowych nóżkach 12 cm, 
uchwyty niklowane, fronty gładkie, 
łatwozmywalne, kolor olcha miodowa

szt 2

7 Blat o wym dł. 320 cm, szer. 50 cm
kolor marmurek piaskowo-beżowy
łatwo zmywalny, do dezynfekcji

szt 1

8 Szafka stojąca pod zlew o wym. 
szer.80 cm, gł. 50 cm, wys. 72 cm
1 pólka poniżej syfonu,  podwójne 
drzwiczki,
na dole wykończona listwą, uchwyty 
niklowane, fronty gładkie, 
łatwozmywalne, kolor olcha miodowa

szt 1

9 Biurko komputerowe o wym. szer. 
120 cm, gł. 60 cm, wys. 75 cm
półka na klawiaturę, szafka po prawej 
o szer. 40 cm zamykana na kluczyk, z 
miejscem na stację po lewej, uchwyty 
niklowane,  kolor olcha miodowa

szt 1

10 Fotel obrotowy, na kółkach, z 
podłokietnikami,
tapicerowany łatwozmywalnym 
skajem (w kolorze beżowym), 
regulacja wysokości za pomocą tłoka 
gazowego, regulacja wysokości 
oparcia, siedzisko miękkie o 
zaokrąglonych krawędziach wysokie 
oparcie,

szt 1

Oddz. Neurologii II
1 Biurko pod komputer o wymiarach 

szer. 80 cm gł. 60 cm, wys. 
standardowa, po jednej stronie szafka 
z półką zamykana na kluczyk, nad 
szafką szuflada zamykana na kluczyk, 
półką na klawiaturę, uchwyty 

szt 1
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niklowane, kolor olcha          
Oddz. Psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
1 Biurko pod komputer o wym. 

130/70/78
z lewej strony szafka zamykana na 
kluczyk z półką, nad szafką szuflada, 
półka na klawiaturę, z prawej strony 
wnęka na stację komputera, uchwyty 
niklowane, kolor buk   

szt 1

2 Fotel obrotowy, na kółkach, z 
podłokietnikami,
tapicerowany łatwozmywalnym 
skajem (w kolorze beżowym lub 
brązowym), regulacja wysokości za 
pomocą tłoka gazowego, regulacja 
wysokości oparcia, siedzisko miękkie 
o zaokrąglonych krawędziach 
wysokie oparcie,

szt 3

Razem:

.......................................                            ......................................................................

     Miejscowość, data      podpis
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