
Załącznik nr 5. Formularz cenowy. Meble ze stali nierdzewnej. 

Lp.  Parametry wymagane Parametry oferowane Cena netto Podatek VAT 

% i kwotowo 

Cena brutto 

1. Szafka stojąca dwudrzwiowa wykonana ze stali 

nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). 

Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi 

zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem 

miodu. Drzwi wyposażone w gumowa uszczelkę oraz 

uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli 

dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na 

nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 

20 mm (możliwość wypoziomowania szafki) z 

cokołem. Nóżki tylne i boczne odsunięte od ściany o 

30 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 

Wymiary 1540x450x860 mm (dł. x szer. x wys.). 

 

    

2. Szafa dwudrzwiowa z nadstawką wykonana ze stali 

nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi otwierane 

skrzydłowo. Drzwi pełne(zbudowane z podwójnej 

ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi 

wyposażone w gumowa uszczelkę oraz uchwyt typu C. 

Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm 

regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość 

wypoziomowania szafy) z cokołem. Nóżki tylne i 

nóżka lewa odsunięte od ściany o 30 mm. Wewnątrz 

dolnej części szafy znajdują się cztery półki czyli pięć 

przestrzeni, w górnej części są dwie półki czyli trzy 

przestrzenie. Wszystkie półki regulowane, wykonane 

ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). 

Odległość między półkami 260-300 mm. Szafa 

wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie 

zaokrąglone, bezpieczne. Dodatkowo maskownica 

łącząca szafę i sufit. Wymiary podstawy 

1180x450x2000 mm, wymiary nadstawki 

1180x450x1000 mm. 

 

    



3. Szafa dwudrzwiowa z nadstawka wykonana ze stali 

nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi otwierane 

skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej 

ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi 

wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. 

Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm 

regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość 

wypoziomowania szafy) z cokołem. Nóżki tylne i 

boczne odsunięte od ściany o 30 mm. Wewnątrz dolnej 

części szafy znajduje się pięć półek czyli sześć 

przestrzeni, w górnej części jest jedna półka czyli dwie 

przestrzenie. Wszystkie półki regulowane, wykonane 

ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). 

Odległość między półkami 260-300 mm. Szafa 

wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie 

zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary podstawy 

1230x580x2000 mm, wymiary nadstawki 

1230x580x600 mm. 

    

 

Razem 

   

 

Wartość oferty netto ………….. zł, słownie: ………………………………………………… 

Podatek VAT …………… zł, słownie: ……………………………………………………… 

Wartość oferty brutto …………. zł, słownie: ………………………………………………… 

 

……………………………………….                               ……………………………………..                                

miejscowość i data                                                                        podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 


