
 

   

 

                                                                                  Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

Formularz cenowy Część I  

 

Dostawa mebli wraz z montażem do pomieszczeń bibliotecznych w budynku MCDN ODN w Nowym 

Sączu ul. Jagiellońska 61  
 

Lp. Nazwa  
Oferowany 
asortyment 

Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł] 

Wartość 
 netto [zł] 

Wartość 
brutto [zł] 

1 

 
Lada o wymiarach szer 460x gł 
80x wys 120 cm składająca się z 
3 stanowisk komputerowych 
wym stanowiska ( 120x80x76 
blat roboczy) Stanowiska 
wyposażone w wysuwane półki 
pod klawiaturę , miejsce na 
jednostkę oraz szuflady. Na 
końcu lady zamykane drzwiczki 
na suwak uniemożliwiające 
wejście na salę 
 
 
 

 1    

2 

Biurko komputerowe o 
wymiarach 80x60x76 z 
wysuwaną półką na klawiaturę z 
pełnym wysuwem, miejscem na 
jednostkę. Blat 36 mm, obrzeże 
PCV 2Mm 
 
 
 

 2    

3 

Metalowa szafa kartotekowa 8-
szufladowa 
77,5x63x128,5h korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej o 
gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z 
blachy o gr. 1,0 mm, pozostałe 
części szuflad z blachy o gr. 0,6 

mm; szuflada przystosowana na 
cztery rzędy teczek 
zawieszkowych formatu A6; 
maksymalny wymiar 
przechowywanego dokumentu 
130x168 mm; centralne 
ryglowanie szuflad 
 
 

 1    

4 

 
Regał ścienny o wymiarach szer 
160x23x200 cm 
 

 1    

5 

Zabudowa wnęki w magazynie 
zbiorów zwartych szer 350 cm gł 
40 cm wys 280 cm ( 6 półek 
poziomych i 4 
pionowe) 
 

 1    

6 
Biurko o wymiarach 140x75x76. 
Biurko wyposażone w wysuwaną 
półkę pod klawiaturę, miejsce na 

 3    



 

   

 

Lp. Nazwa  
Oferowany 
asortyment 

Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł] 

Wartość 
 netto [zł] 

Wartość 
brutto [zł] 

jednostkę, 4 szuflady i szafkę. 
Blat 36 mm z obrzeżem PCV 
2mm, pozostałe elementy z 
płyty 1 mm 
 

7 

Szafka pod drukarkę o 
wymiarach 50x50x76 z półką w 
środku zamykane na zamek 
 
 

 2    

8 

Biurko kształtowe prawe 
200/70x130/45x75h nogi 
płycinowe. Biurko wyposażone w 
wysuwaną półkę pod klawiaturę, 
miejsce na jednostkę, kontener 
4 szufladowy oraz szafkę. Blat 
36 mm z obrzeżem PCV 2mm, 
pozostałe elementy płyta 18 

mm. Prowadnice szuflad i półek 
pełny wysuw 
 
 

 1    

9 

Biurko kształtowe lewe 
200/70x130/45x75h nogi 
płycinowe. Biurko wyposażone w 
wysuwaną półkę pod klawiaturę, 
miejsce na jednostkę, kontener 
4 szufladowy oraz szafkę. Blat 
36 mm z obrzeżem PCV 2mm, 
pozostałe elementy płyta 18 
mm. Prowadnice szuflad i półek 
pełny wysuw 
 

 1    

10 

Zabudowa ściany dł 400 cm x gł 
45x wys 240 cm. Drzwi 
przesuwne servoll Laguna, 
korpus i półki z płyty 18 mm, 
obrzeże PCV 2mm, plecy HDF 3 
mm. Fronty ze wstawką z płyty 
w innym kolorze. 
 
 

 1    

11 

 
Szafa do zabudowy ( szafa+ 
nadstawka otwierana 
tradycyjnie) o wymiarach 
150x40x265  
 

 1    

12 

 
Stolik okrągły na nodze 
metalowej, blat gr 36mm 
wymiary stolika 100x100x75 
 

 1    

13 

Biurko gabinetowe o wymiarach 
140x70x76  wyposażone z 
wysuwaną półkę na klawiaturę , 
miejsce na jednostkę oraz 
szuflady. Blat 36 mm pozostałe 
elementy z płyty 18 mm, 
obrzeże PCV 2 mm. Prowadnice 
szuflad i półek pełny wysuw   
 

 1    
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14 
Stolik 100x70x76h nogi - 
kolumny Ø60mm  

 1    

15 

Regał ścienny dł 200 cm, gł 35 
cm, wys 2m 
 
 

 1    

16 

Zabudowa wnęki - szafa 
przesuwna zamykana na zamek  
z wstawką innego koloru płyty 

szer 130 gł 40 wys 265 cm   

 1    

17 

Biurko kształtowe prawe 
230/70x110/50x76h nogi 
płycinowe Biurko wyposażone w 
wysuwaną półkę pod klawiaturę, 
miejsce na jednostkę, 2x 
kontener 4 szufladowy, oraz 
szafkę pod drukarkę 
(dodatkowo) 50x50x76. Blat 36 
mm z obrzeżem PCV 2mm, 
pozostałe elementy płyta 18 
mm. Prowadnice szuflad i półek 
pełny wysuw  
 

 1    

18 

Biurko kształtowe lewe 
230/70x110/50x76h nogi 
płycinowe Biurko wyposażone w 
wysuwaną półkę pod klawiaturę, 
miejsce na jednostkę, 2x 
kontener 4 szufladowy, oraz 
szafkę pod drukarkę 
(dodatkowo) 50x50x76 Blat 36 
mm z obrzeżem PCV 2mm, 
pozostałe elementy płyta 18 
mm. Prowadnice szuflad i półek 
pełny wysuw  
 

 1    

19 

Zabudowa ściany dł 400cm x gł 
45cm x wys 240 cm. Drzwi 
przesuwne w systemie Servoll 
Laguna. Korpus i półki wykonane 
z płyty 18 mm, obrzeże PCV 2 
mm, plecy HDF 3mm. Fronty 
płyta meblowa ze wstawką z 
płyty innego koloru. Zamki do 
drzwi. 

 1    

20 

Biurko komputerowe o 
wymiarach 110x70x76  
wyposażone w wysuwaną półkę 
pod klawiaturę oraz miejsce na 
jednostkę. Blat 36 mm, 
pozostałe elementy 18 mm z 

 3    
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obrzeżem PCV 2mm. Prowadnice 
pełny wysuw.  
 

21 

Biurko 
120x70x75h nogi płycinowe blat 
wykonany z płyty 25mm, 
pozostałe elementy z płyty 18 
mm obrzeże PCV 2mm  
 

 15    

22 

Biurko L zaokrąglone na dwa 
stanowiska wyposażone w 
wysuwaną półkę pod klawiaturę, 
miejsce na jednostkę oraz 
szuflady zamykane na klucz. 
Wymiary 180/70x 160x76 h. 
Blat 36 mm, pozostałe elementy 
z płyty 18mm, obrzeże PCV 
2mm. Prowadnice szuflad i półek 
pełny wysuw. 
 
 

 1    

23 

Biurko komputerowe 
100x60x80h blat wykonany z 
płyty 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm obrzeże PCV 
2mm 
 

 6    

24 

Stół konferencyjny 
140x70x75h nogi płycinowe. 
Blat wykonany z płyty 25mm, 
pozostałe elementy 18 mm, 
obrzeże PCV 2mm 
 

 6    

25 
Zestaw regałów przyściennych dł 
400cm, gł 40 cm, wys 240 cm 
 

 1    

26 

Wieszak na ubrania z półką i 
haczykami. Płyta 18 mm z 
obrzeżem PCV 2 mm, szer 150 
cm, wys 160 cm ( 10 haczyków) 
 

 1    

27 

Biurko komputerowe 
Biurko 120x70x80 wyposażone 

w wysuwaną półkę na 
klawiaturę, miejsce na 
jednostkę. Blat biurka 36 mm, 
pozostałe elementy z płyty 18 
mm, obrzeże PCV 2mm. 
Prowadnice półek pełny wysuw. 
 

 1    

28 
Szafka pod umywalkę szer 60 
cmx gł 40 cm x wys 60 cm 
 

 1    
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asortyment 

Ilość 
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jednostkowa 

netto 
[zł] 

Wartość 
 netto [zł] 

Wartość 
brutto [zł] 

29 
Wnęki wystawiennicze/ regał 
otwarty 290x6x102H ( dzielone) 
 

 2    

30 
Wnęki wystawiennicze 
160x6x102H 
 

 1    

31 

 
Fotel obrotowy  
przód oparcia tapicerowany, tył 
z tworzywa; mechanizm 
SYNCHRO; podłokietniki 
regulowane; kółka miękkie 

 18    

32 
 
Krzesło konferencyjne 
 

 17    

33 

Fotel obrotowy  
przód oparcia tapicerowany, tył 
z tworzywa; mechanizm 
SYNCHRO; podłokietniki 
regulowane; kółka miękkie 
 
 

 3    

34 

 
Fotel obrotowy  
mechanizm CPT, 
podłokietniki 
 

 27    

 

 
RAZEM   

 

 

 

  

 

 

Data ……………………..        ……………….…………………………….. 

Pieczęć i Podpis Wykonawcy  


