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Formularz rzeczowo-cenowy
Załącznik nr   2     do SIWZ

na  dostawę sprzętu  AGD do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

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

Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego
pieczątka Wykonawcy

L.p. Wyszczególnienie Jm.

Ilość 

zam. 

podst.

Ilość-

opcja

Artykuł 

oferowany 

(nazwa) 

Cena jed. 

brutto

[PLN]

Wartość 

brutto 

zam. podst.

[PLN] 

Wartość 

brutto opcji

[PLN]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Chłodziarkrko-zamrażarka wolnostojąca                                                                            

wym. z tolerancją 30 mm, WxSxG 850x480x520,klasa energetyczna min. A+, oddzielny górny 

zamrażarnik, dwoje drzwi, poj. całkowita ok.87l, poj. chłodziarki ok.60l, 2 półki w chłodziarce, 2 

balkoniki na drzwiach, przewód zasilający

szt. 1 1

2 Czajnik elektryczny bezprzewodowy 

moc minimum 2000 W, poj. 1,7 l - 1,9 l,  automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, centralne 

połączenie z podstawą, ukryta płaska grzałka, wskaźnik poziomu wody,  filtr antyosadowy, 

zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, obudowa plastikowa, przewód zasilający 

szt. 105 53

3 Czajnik elektryczny poj.1,5 - 1,8l 

obudowa ze stali nierdzewnej, moc 2200 -2400W, ukryta płaska grzałka, automatyczny wyłącznik, 

wskaźnik poziomu wody, przewód zasilający

szt. 60 30

4 Czajnik elektryczny poj.1,5 - 1,7 l 

obudowa ze stali nierdzewnej, moc 2200 -2400W, ukryta płaska grzałka płytowa, automatyczny 

wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, filtr antywapniowy, obrotowa podstawa, regulacja temperatury, 

sygnalizacja dżwiękowa, przewód zasilający

szt. 10 5

5 Ekspres ciśnieniowy 

typ automatyczny, ciśn. min. 15 barów, moc min 1850W, stosowanie kawy ziarnistej i mielonej, płynna 

regulacja stopnia mielenia kawy, automatyczny spieniacz do mleka, mleko zasysane za pomocą 

wężyka, wyjmowany zbiornik na wodę min. 1,5l, płynna regulacja wysokości dozownika kawy, 

pojemność zbiornika na kawę min. 300g, automatyczne programy: płukanie, czyszczenie, 

odkamienianie, wyłączanie, indywidualne programowanie temperatury zaparzenia kawy, ilości wody, 

pojemność pojemnika na odpadki min.10 porcji, wym. min. 256x340x440 mm, menu w języku polskim, 

instukcja osługi w języku polskim, gwarancja min. 24 miesiące, przewód zasilający 

szt. 7 4

6 Ekspres do kawy przelewowy                                                                                         

moc min. 1000W, podgrzewana płyta, blokada kapania, elektroniczny timer, automatyczne wyłączanie, 

poj. - 10 filiżanek, wyjmowany koszyk na filtr,filtry papierowe, szklany dzbanek

szt. 2 1

7 Grzejnik elektryczny olejowy 

moc min. 2000 W, termostat zabezpieczajacy, precyzyjny termostat z pozycją utrzymania temperatury, 

uchwyt  do przesuwania grzejnika, przewód zasilający

szt. 15 8
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8 Klimatyzator przenośny    

kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia, pilot zdalnego sterowania, akcesoria umożliwiające 

wystawienia rury wyrzutowej przez uchylone okno lub otwór w ścianie,

dane techniczne: 

moc chłodzenia: min. 2,12 kW, przepływ powietrza do wewnątrz pom.: 255 - 480 m3/h

pobór mocy: 785 - 1000 W, zasilanie: 230 V / 50 Hz, osuszanie: min. ~1,0 l/h, prędkości wentylatora: 

min. 2, idealny do pomieszczeń: max. 37m3, niski poziom hałasu do wewnątrz pom.: 36-48 dB(A), 

długość / średnica elastycznej rury wyrzutowej: 1200 - 1500 mm/120-125 mm

waga: max. 40 kg, tryb osuszania, wyposażony w filtr powietrza oraz jonizator powietrza,

spłaszczona końcówka rury wyrzutowej, przyssawka na okno (przytrzymująca rurę wyrzutową), 

instrukcja obsługi w języku polskim

szt. 2 1

9 Klimatyzator przenośny    

kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia, pilot zdalnego sterowania, akcesoria umożliwiające 

wystawienia rury wyrzutowej przez uchylone okno lub otwór w ścianie,

dane techniczne: 

moc chłodzenia: min. 4,5 kW, przepływ powietrza do wewnątrz pom.: min 600 m3/h

pobór mocy: nie więcej niż 1900 W, zasilanie: 230 V / 50 Hz, prędkości wentylatora: min. 3, , poziom 

hałasu do wewnątrz pom.: 36-55 dB, długość / średnica elastycznej rury wyrzutowej: nie mniej niż  

1500 mm

waga: max. 40 kg, tryb osuszania, wyposażony w filtr powietrza,

instrukcja obsługi w języku polskim

szt. 1 1

10 Klimatyzator przenośny

Wydajność znamionowa (EER) min. 3,0 kW, przepływ powietrza (m3/h) min. 255 m3/h, poziom hałasu 

w zakresie nie większym niż 38-48 dB; półautomatyczne odprowadzanie wykroplonej wody (w postaci 

pary z powietrzem wyrzutowym), elektroniczny termostat, wyświetlacz LCD, pilot zdalnego sterowania, 

min. 2 prędkości wentylatora nawiewnego + AUTO,

akcesoria umożliwiające wystawienie rury wyrzutowej przez uchylone okno lub otwór w ścianie, w tym: 

rura wyrzutowa rozciągliwa o średnicy +/- 5 mm -120 mm i długości 0,5-1,5 m.,

spłaszczona końcówka rury wyrzutowej o wymiarach  8x23,5 cm, przyssawka na okno (przytrzymująca 

rurę wyrzutową), kołnierz do montażu naściennego, 

wymiary nie większe niż 500x800x400 mm waga max. 35 kg, instrukcja obsługi w języku polskim

szt. 1 1

11 Kuchenka mikrofalowa z grillem

pojemność min. 20 l, moc kuchenki min. 800 W, moc grilla min. 1000W, sterowanie elektroniczne, 

funkcje podstawowe - podgrzewanie, grill, rozmrażanie, przewód zasilający, kolor  stalowy

szt. 5 3

12 Kuchenka mikrofalowa

poj. min. 18 l, moc kuchenki min. 800 W,  śr.  talerza obrotowego min. 24 cm, przewód zasilający

szt. 3 2

13 Kuchnia elektryczna - płyta ceramiczna, 4 palnikowa wolnostojąca 

wym. z tolerancją +/- 50 mm; WxSxG: 850 x 500 x 600 mm, klasa energetyczna min. A, piekarnik 

elektryczny poj. min. 60 l, grzałki górna i dolna, termoobieg, regulowanie temperatury do 220 stopni, 

przewód zasilający

szt. 1 1

14 Kuchnia elektryczna- 4 palnikowa wolnostojąca

wym. z tolerancją +/- 50 mm; WxSxG: 850 x 500 x 600 mm, klasa energetyczna min. A, 

4 palniki, piekarnik elektryczny poj. min. 45 l,  przewód zasilający

szt. 9 5
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15 Kuchnia gazowa - 4 palnikiowa wolnostojąca

wym. z tolerancją +/- 50 mm; WxSxG: 850 x 500 x 600 mm, klasa energetyczna min. A, 

4 palniki z samoazapalaczem, piekarnik elektryczny poj. min. 45 l, zabezpieczenie przeciwwypływowe 

gazu, przewód zasilający

szt. 13 7

16 Lodówka wolnostojąca

poj. całkowita min. 40l, wewnętrzna zamrażarka min. 5l, klasa energetyczna min. B, kolor inox

szt. 5 3

17 Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca wysoka

wym. z tolerancją - ± 140 mm; WxSxG 1880x580x610 mm, klasa energetyczna min. A+, obustronny 

montaż drzwi, dwoje drzwi, liczba półek w lodówce min. 3,

regulacja półek,  min. 1 pojemnik,  balkoniki na drzwiach min. 3,  zamrażalnik dolny – min. 3 

szufladowy, poj. netto zamrażalnika 100 l ± 20l, przewód zasilający, kolor biały lub srebrny

szt. 1 1

18 Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca wysoka

wym. z tolerancją - ± 140 mm; wys.xszer.xgł. 1540x595x640 mm, klasa energetyczna min. A+, 

obustronny montaż drzwi, dwoje drzwi, liczba półek w lodówce min. 3,

regulacja półek,  min.1 pojemnik,  balkoniki na drzwiach min. 3,  zamrażalnik dolny – podział min. 2 

części, poj. netto zamrażalnika 70 l ± 20l, przewód zasilający, kolor biały lub srebrny

szt. 1 1

19 Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca

wys. max 850 mm, poj. użytkowa chłodziarki min. 90l, poj. użytkowa zamrażalnika min. 12l, klasa 

energetyczna min. A+, min. 2 półki szklane w chłodziarce, min. 1 szuflada na warzywa i owoce, min. 2 

półki w drzwiach, obustronny montaż drzwi, automatyczne rozmrażanie,  przewód zasilający, kolor 

biały lub srebrny

szt. 104 52

20 Ogrzewacz wody 10l

podumywalkowy, ciśnieniowy z zaworem bezpieczeństwa, płynna regulacja temperatury, moc grzałki: 

1,5 kW, napięcie: 230 V, przewód zasilający 

szt. 4 2

21 Ogrzewacz wody 50l

pojemnościowy, ciśnieniowy pionowy z zaworem bezpieczeństwa, płynna regulacja temperatury, moc 

grzałki: min. 1,5 kW, napięcie: 230 V, przewód zasilający, podłączenie dolne, wymiary WxSZxG 

(710x400x400mm) +/- 30 mm

szt. 2 1

22 Opiekacz wolnostojący

pojemność 18-20 litrów, moc opiekacza min. 1000 W, regulacja temperatury, regulacja wysokości 

tacek, opiekanie dolną grzałką, piekarnik, termoobieg, wymiary: 420 x 335 x 285 mm +/- 20 mm

szt. 1 1

23 Podgrzewacz przepływowy wody                                                                                       

moc znamionowa min.3,5 kW, napięcie znamionowe 230V, nominalny pobór prądu 15,2 A, prąd 

znamionowy wyłącznika naprądowego 16 A,min. przekrój przewodów przyłączeniowych:3x1,5 

mm,wydajność przy przyr. temp. wody o 30 st.C-1,7l/min. ciśnienie wody zasilającej: 0,12-0,6 MPa, 

przewód zasilający

szt. 2 1

24 Podgrzewacz wody 

 parametry techniczne: 22x21x9 cm  (+/- 1 cm)    0,6 MP    4KW

szt. 1 1

25 Przepływowy podgrzewacz wody

zasilanie 3x0,4 kV, moc: 15 kW

szt. 1 1
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26 Pralka automatyczna wolnostojąca 

wym. z tolerancją +/- 50 mm; wys.xszer.xgł.: 845 x 596 x 515 mm, wielkość wsadu prania min.5 kg, 

prędkość wirowania: min. 800 obr./min, klasa energetyczna min. A+,  ładowanie od frontu,  przewód 

zasilający

szt. 33 17

27 Pralka ładowana od frontu 

Pojemność pralki:  7 kg +/- 0,5 kg, kolor: biały, wysokość do 85 cm, szerokość do 60 cm, głębokość do 

56 cm, klasa efektywności energetycznej A+++, maks. prędkość wirowania min. 1000 obr/min, poziom 

hałasu podczas prania do 58 dB(A), poziom hałasu podczas wirowania do 78 dB(A) funkcjonalność: 

ochrona przed wypływem piany,kontrola przeciwwypływowa,szeroki otwór załadunkowy 47 cm +-2 cm, 

kąt otwarcia drzwi min.135°,wymienne łożyska, sterowanie, wyświetlacz LCD, funkcje dodatkowe: 

poziom zabrudzenia Child Lock, niezależna regulacja temperatury,łatwe prasowanie, pranie 

wstępne,regulacja wirowania, opóźnienie startu (24 h)

szt. 0 1

28 Suszarka do rąk z kablem zasilającym                                                                            

wym. z tolerancją +/- 55 mm;wys.xszer.xgł.:280x250x200 mm, moc min. 1650 W, uruchamianie 

przyciskiem lub fotokomórką, wyłączana automatycznie, obudowa z tworzywa sztucznego, poziom 

hałasu max. 65 dB

szt. 7 4

29 Suszarka do włosów                                                                                                                     

Włączana i wyłączana automatycznie po zdjęciu i zawieszeniu węża, obudowa z tworzysza 

sztucznego, kolor biały, moc wyjściowa 700 W, wymiary ( +/- 10 mm):  wys 250 mm, szer 90 

mm,głębokość 120 mm, moc znamionowa 70 W, klasa ochrony p. poż. II,waga 1,02 kg, poziom hałasu 

54 dB, wydajność skuteczna0,73m³/min,predkość powietrza  100km/h, tmp. powietrza 37 st C

szt. 3 2

30 Wentylator biurkowy                                                                                                              

liczba prędkości nawiewu: min 2-stopniowa regulacja, składana konstrukcja, ruchoma czasza, 

regulacja ustawienia czaszy, śr. śmigła w przedziale od 230 mm do 300 mm,  moc min 25W 

sterowanie mechaniczne

szt. 19 10

31 Wentylator podłogowy obrotowy-wolnostojący                                                                                                                                                                                          

moc znamionowa min. 40W, 230V - 50Hz, czasza ruchoma z regulacją, średnica czaszy min. 40 cm, 

regulacja zakresu prędkości, przycisk "włącz/wyłącz", przewód zasilający

szt. 18 9

32 Zmywarka wolnostojąca z widocznym panelem 

wym. ok. 45 x 85 x 60 cm, pojemność na min. 9 kompletów naczyń, funkcja Halfload, klasa 

energetyczna min. A+, sterowanie elektroniczne, ilość programów min. 5, koszyk na sztućce

szt. 2 1

33 Żelazko parowe

termostat, nawilżanie parą, funkcja samooczyszczania, stopa odporna na zarysowania (ceramiczna, 

stalowo-ceramiczna, granitowa), przewód zasilający

szt. 4 2

Cena brutto oferty( wartośc brutto zamówienia podstawowego + wartość brutto w opcji) ........................................................................................

Cenę brutto oferty proszę przenieśc do formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ) ............................................................
podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy

Wartość brutto:

4


