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Zadanie I – miejscowość Oleszki 
Meble kuchenne 

Szafki dolne: 

1. Szafka otwierana /szerokość 60 cm, wysokość 82 cm, głębokość 53 cm/ sztuk 2 

Blat kuchenny: 

1. Długości130 cm – sztuk 1, 

Meble wykonane z płyty MDF przedstawione na zdjęciu poniżej. 

Okres gwarancji 12 miesiące, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stół kuchenny 

Długości 180 cm i wysokości 90 cm 

Okres gwarancji 12 miesiące, 

Kolor jak front szafek kuchennych. 
Zadanie II – Młyny 

Krzesło 

 

 

 

 

 

 

 
- siedzisko oraz oparcie są tapicerowane, 

- kolor tapicerki brązowy jak na zdjęciu lub zbliżone (do akceptacji zamawiającego), 

- okres gwarancji 12 miesiące, 

-  ilość  30 szt. 



Zadanie III– miejscowość Nowy Folwark 
Stół 

 
 

- uniwersalny stół ze składanymi nogami., sztywna konstrukcja, 

- noga stalowa z profilu okrągłego – średnica 32 mm do 35 mm, koloru czarnego 

- kolor blatu – buk lub olcha, 

- blat gr.18 mm, 

- wysokości stołu ok. 75 cm, 

- rozmiar 180 cm, długość, szerokość 90 cm, 

- okres gwarancji 12 miesiące, 

- ilość – 7 szt., 
Krzesło ISO  
 

 
 
 

- siedzisko oraz oparcie są tapicerowane EKO-SKÓRĄ, 

-  kolor tapicerki brązowy (do akceptacji zamawiającego), 

- metalowy stelaż krzesła koloru czarnego, 

- możliwość sztaplowania (max.10 sztuk), 

- okres gwarancji 12 miesiące, 

-  ilość  42 szt. 
Zadanie IV  – miejscowość Skotniki Duże 

Meble kuchenne 

Szafki dolne: 

1. Szafka otwierana /szerokość 60 cm, wysokość 82 cm, głębokość 53 cm/ sztuk 6 

2.  Szafka otwierana /szerokość 80 cm, wysokość 82 cm, głębokość 53 cm/ sztuk 2 

3.  Szafka szuflady /szerokość 40 cm, wysokość 82 cm, głębokość 53 cm/ sztuk 1 

Blat kuchenny: 

1. Długości 5,60 cm  wraz z zlewozmywakiem dwukomorowym ze stali nierdzewnej gładkiej  



zamontowanym w blacie– sztuk 1,  

koloru blatu jasny - marmurkowy do akceptacji przez Zamawiającego. 

Meble wykonane z płyty MDF koloru buk lub olch. 

Okres gwarancji 12 miesiące, 

 

Zadanie V  – miejscowość Skotniki Małe 
Stół 

 

 
 

- uniwersalny stół ze składanymi nogami., sztywna konstrukcja, 

- noga stalowa z profilu okrągłego – średnica 32 mm do 35 mm, koloru czarnego, 

- kolor blatu – buk lub olcha, 

- blat gr.18 mm, 

- wysokości stołu ok. 75 cm, 

- rozmiar 180 cm, długość, szerokość 90 cm, 

- -okres gwarancji 12 miesiące, 

- ilość – 5 sztuki 
Krzesło ISO  
 

 
 

 
- siedzisko oraz oparcie są tapicerowane EKO-SKÓRĄ, 

-  kolor tapicerki czarny, 

- metalowy stelaż krzesła koloru czarnego, 

- termin gwarancji 24 miesiące, 

- możliwość sztaplowania (max.10 sztuk), 

- okres gwarancji 12 miesiące, 

- ilość  30 szt 


