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LP. SYMBOL NAZWA OPIS ILOŚĆ CENA NETTO 

KWOTA 
NETTO 

KWOTA 
BRUTTO 

1 SZP-1 
Szafa 

przesuwna  

Szafa z drzwiami przesuwnymi o wym. 
szer. 235 cm, wys. 200 cm, gł. 60 cm. 

Wykonana wg opisu mebli typ DP  
4       

2 SZP-2 
Szafa 

przesuwna  

Szafa z drzwiami przesuwnymi o wym. 
szer. 155 cm, wys. 200 cm, gł. 60 cm. 

Wykonana wg opisu mebli typ DP  
1       

3 NAD-1 Nadstawka  
Nadstawka z drzwiami przesuwnymi o 
wym. szer. 235 cm, wys. 80 cm, gł. 60 
cm. Wykonana wg opisu mebli typ DP  

4       

4 NAD-2 Nadstawka  
Nadstawka z drzwiami przesuwnymi o 
wym. szer. 155 cm, wys. 80 cm, gł. 60 
cm. Wykonana wg opisu mebli typ DP  

1       

5 BIU-1 Biurko 

Biurko o wym. 130x60x75 cm. Z lewej 
strony szafka szer 30 cm, zamykana 

jednym frontem uchylnym z zamkiem, z 
prawej strony szafka szer. 40 cm, z 4 
szufladami, pomiędzy szafkami pod 

blatem wysuwna półka pod klawiaturę. 
Wykonane wg opisu mebli typ 1  

3       

6 DOS-1 Dostawka  
Dostawka o wym 130x60 cm, z płyty 

grubości równej grubości blatu biurek 
BIU-1, wsparta na szafkach  

1       

7 SZA-1 Szafka 

Szafka o wym. 40x60x75 cm, zamykana 
na całej wysokości jednym frontem 

uchylnym. Wewnątrz jedna półka na 
środku wysokości. Wieniec górny 

grubości równej grubości blatów biurek 
BIU-1. Wykonana wg opisu mebli typ 1, 

2       

8 SZA-2 Szafka 

Szafka o wym. 75x40x75 cm, zamykana 
na całej wysokości parą drzwi 

uchylnych. Wewnątrz jedna półka na 
środku wysokości. Wieniec górny 

stanowi dostawka DOS-1. Wykonana wg 
opisu mebli typ 1, 

2       

9 SZA-3 Szafka 

Szafka o wym. 40x40x110 cm. Dolna 
część ok 2/3 wysokości zamykane 
frontem uchylnym z jedną półką 

wewnątrz. Górna część ok 1/3 
wysokości otwarta. Plecy widoczne 

wykonane z płyty gr. 18 mm. Wykonana 
wg opisu mebli typ 1 

4       

10 ST-1 Stolik 
Stolik kawowy o wym 50x50x50 cm. 
Wsparty na podstawie krzyżakowej, 

wykonany w całości z płyty gr. 18 mm.  
1       

11 SZ-1 Drzwi 

Drzwi dwuskrzydłowe o wym 80x100 
cm, wykonane z płyty gr. 18 mm z 

zawiasami kowbojskimi, Drzwi należy 
zamocować z jednej strony do ściana a z 

drugiej do boki szafki.  

1       
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