
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 
 
 

Polanowice 81 mieszkanie nr : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19 
Wyszczególnione poniŜej wyposaŜenie przeznaczone jest do pojedynczego mieszkania.  

Dla kaŜdego z 14 mieszkań przewiduje się takie samo wyposaŜenie.  
 
I. sprzęt AGD : 

1. chłodziarko-zamraŜarka (pojemność chłodziarki, co najmniej 150 l, pojemność zamraŜarki -
dolny zamraŜalnik, co najmniej 60 l, klasa energetyczna min. A+)  - 14szt. 

2. pralka automatyczna (sposób załadunku – od przodu, klasa energetyczna min. A+, prędkość 
wirowania, co najmniej 1000 obr/min, pojemność znamionowa min. 5 kg) – 14 szt. 

3. zmywarka do zabudowy  (pojemność min. 10 kpl, klasa energetyczna min. A) – 14 szt. 
4. czajnik bezprzewodowy (pojemność 1,7 l, moc. 2400 W) – 14 szt.  
5. mikser (ręczny, moc 400 W) – 14 szt. 
6. kuchenka mikrofalowa wolnostojąca z grillem (moc mikrofal min 700 W, moc grilla min. 900 

W, pojemność 20 litrów, sterowanie elektroniczne) – 14 szt. 
7. odkurzacz na worki (moc min. 1800 W, elektroniczna regulacja siły ssania)- 14 szt. 
8. kuchnia gazowo-elektryczna wolnostojąca (szer. 60 cm, 4-palnikowa gazowa, piekarnik 

elektryczny) – 14 szt. 
9. Ŝelazko (rodzaj stopy – ceramiczna, moc min. 2000 W, wytwarzanie pary)- 14 szt. 
10. blender (moc. 180 W, elektryczny) – 14 szt. 
11. okap kuchenny (szer. 60 cm, pochłaniacz, wyciąg, wydajność 400m3/h) – 14 szt. 

 
II. sprzęt RTV : 

1. telewizor LCD min. 32 cale – 14 szt. 
2. radioodtwarzacz z CD – 14 szt. 
3. odtwarzacz DVD – 14 szt. 
� Obsługa nosników: CD-R, CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, Photo CD 

� formaty VHS, Hi-Fi, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, SVCD, VCD, CD-R/RW, MP3, JPEG, 

WMA; MPG; MPEG 

� wbudowane dekodery; 

� wyjście cyfrowe i analogowe; 

� moŜliwość aktualizacji oprogramowania, 

� pilot zdalnego sterowania, menu w języku polskim; 

4. przewód koncentryczny 10 m – 14 szt. 
5. antena szerokopasmowa – 14 szt. 
6. kabel euro-euro – 14 szt. 

 
 
 
 
 
 


