
FORMULARZ CENOWY ZAKRES 2 (STAWKA VAT 23%)

LP. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ

1 Szt. 4

2 Szt. 4

3 Szt. 4

4 Szt. 26

5 Szt. 16

6 Szt. 16

7 Szt. 16

8 Szt. 16

9 Szt. 36

10 Szt. 54

11 Szt. 90

12 Szt. 66

13 Szt. 36

Załącznik nr 5d do SIWZ 
i nr 1 do umowy

Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie – zadanie inwestycyjne 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz współfinansowanie krajowe z budżetu 

państwa.

JEDN. 
MIARY

CENA JEDN. 
 NETTO

CENA JEDN. 
BRUTTO

WARTOŚĆ 
BRUTTO

Materac sprężynowy usztywniany 
pianką do łóżka o wymiarze 
900mm/2000mm,

Zastawa Kuchenna: sztućce nadające 
się do mycia w zmywarce, kpl. na 12 
osób, łyżka stołowa dł. min 20 cm, 
widelec dł. min 20 cm, nóż dł. min 20 
cm, łyżeczka dł. min 14 cm, Naczynia 
typu luminarc białe, klp. na 12 osób 
talerz obiadowy 26 cm, talerz głęboki 
23 cm, talerz deserowy 19 cm, 
szklanka ob. 250 ml, kubek ob.330 ml, 
zestaw do kawy na 12 osób, kolor biały

Kosz na bieliznę o wyglądzie zbliżonym 
do rattanu, lekka, ażurowa konstrukcja, 
o pojemności min 55 l

Wieszak na ręczniki wymiary (szer x 
wys): 56 x 30 mm ± 2mm, podwójny, 
stal nierdzewna-inox, mocowanie 
wieszaka na wkręty

Szczotka z przeznaczeniem do WC, 
obudowa plastikowa, kolor szary

Kosz z pokrywą uchylną "clicl-it" do 
worków jednorazowych, pojemność 15l, 
materiał tworzywo sztuczne, kolor szary

Komplet typ leniuszek, zintegrowana 
szczotka do zamiatania oraz pojemnik 
na kurz, zamyka się automatycznie po 
podniesieniu

Materac piankowy, pokrowiec 
medyczny zmywalny, 
paroprzepuszczalny, zapinany na 
zamek błyskawiczny, wysokość min. 
100 mm, szerokość 90 cm, długość 
2000 mm

Podkład gumowy na materac 
nieprzemakalny, stanowiący 
kombinację tkaniny frotte z wierzchniej 
strony produktu i ceraty od spodu. 
Wierzch - 70% bawełna, 30% poliester 
spód – polichlorek winylu 100% PVC 
1200x2000 mm. Nieprzemakalny z 
ceratą

Podkład płócienny, wym: 
1100x1400mm, 100% bawełna, 
jednobarwne, kolory pastelowe

Ręcznik kąpielowy, wymiary 500x1000 
mm, skład: 100% bawełna, temp. 
prania 40°, gramatura 500 g/m2

Ręcznik kąpielowy, wymiary 700x1400 
mm, skład: 100% bawełna temp. prania 
40°, gramatura 500 g/m2

Koc wymiar: 1500x2000 mm tkanina – 
gramatura ca´350g/m² 60% bawełna, 
40% akryl obszycie frędzle 
jednobarwne, kolory pastelowe do 
uzgodnienia zamawiającym



14 Szt. 36

15 Szt . 72

16 Szt. 36

17 Szt. 12

RAZEM:

........................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do

występowania w imieniu wykonawcy

Kpl. Poduszka i kołdra. Kołdra 
antyalergiczna wym: 1600x2000 mm 
50% bawełna, 50%poliester 
wypełnienie: spiralnie skręcone, 100% 
poliestr silikonowany (kulki 
poliestrowe), nadająca się do prania. 
Poduszka antyalergiczna wym: 
700x800 mm 50% bawełna, 
50%poliester wypełnienie: spiralnie 
skręcone, 100% poliestr silikonowany 
(kulki poliestrowe), nadająca się do 
prania.

Kpl. bielizny pościelowej: poszwa 
wym.160x200 cm; 
poszewka :700x800mm – 2szt. tkanina: 
kora – 140g/m² 100% bawełny. 
Wykończenie - zamek błyskawiczny. 
Kolory i wzory do uzgodnienia z 
zamawiającym. Prześcieradło z gumką 
wym:150-160x200 cm elastyczna 
tkanina frotte 82% bawełna, 18% 
poliester, gramatura 155g/m² 
jednobarwne - kolory pastelowe

Narzuta na łóżko, akrylowa, wymiary 
1600x2100mm, 100% akryl, waga 
1,9kg, brzegi obszyte taśmą, 
jednobarwną, kolory pastelowe

Kotara zasłona z PCV z kółkami do 
zawieszenia, wodoszczelna, łatwa do 
zamontowania nad wanną lub 
prysznicem, szara, Wymiary 1800 x 
2000 mm
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