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Załącznik nr 1 
 

………………………………. 
miejscowość i data 

 
………………………………………………………….. 
Nazwa, adres i dane kontaktowe Oferenta                             
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dostaw łóżek, szuflad, barierek i drabinek metalowych do Strzeżonego Ośrodka dla 
Cudzoziemców w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyslu 

 

l.p. Nazwa materiału/urządzenia Ilośc/j.m. Cena 
jednostkowa 
brutto (zł) 

Wartość 
Brutto 

(zł) 

1. 

Łóżko pojedyncze typu więziennego 
wykonane z profili lub kątowników stalowych  
Wykonane zgodnie z normą PN-EN 747-
1:2012 
Wymiary: długość 2000mm, szerokość 
800mm, wysokość 970mm.  
Łoże wykonane z blachy stalowej 
perforowanej o grubości min 1,0 mm,  
Rama łoża zamontowana na wysokości 35cm 
od podłoża: 
podstawa wykonana z profilu stalowego 
30x30x3mm, bok podstawy profil stalowy 
20x20x2mm, konstrukcja łoża wzmocniona 
od spodu w trzech miejscach profilem 
stalowym lub kątownikiem o szerokości min. 
20mm.  
Rama oparcia: 
Nogi wykonane z kątownika stalowego 
40x40x3mm, 
Konstrukcja łóżka zezwalająca na możliwość 
piętrowania łóżek oraz montażu szuflad do 
każdej z nóg. Łóżko powinno być 
pomalowane proszkowo w kolorze ciemny 
brąz.  Wzór w załączniku nr 2 

108/szt. 

  

2. 

Szuflada ruchoma na trzech kółkach o 
wymiarach 700x700x200mm stalowa, 
grubość blachy min 1mm, montowana  na 
zawias z pręta fi14 zamontowanego do nogi 
łóżka. Sposób montażu uniwersalny do każdej 
z nóg, bez względu na ustawienie łóżka. Wzór 
w załączniku nr 2   

144/szt. 
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3. 

Drabinka stalowa wykonana z profilu o 
wymiarach min 30x18x2mm z możliwością 
zamontowania na piętrowanym łóżku. Wzór 
w załączniku nr 2 

24/szt. 

  

4. 
Barierka zabezpieczająca, stalowa  wykonana 
z profilu o wymiarach min 30x18x2mm. 
Wzór w załączniku nr 2 

24/szt. 
  

5. 

Łóżko pojedyncze typu więziennego 
wykonane z profili lub kątowników stalowych  
Wykonane zgodnie z normą PN-EN 747-
1:2012 
Wymiary: długość 2000mm, szerokość 
800mm, wysokość 700mm.  
Łoże wykonane z blachy stalowej 
perforowanej o grubości min 1,0 mm,  
Rama łoża zamontowana na wysokości 35cm 
od podłoża: 
podstawa wykonana z profilu stalowego 
30x30x3mm, bok podstawy profil stalowy 
20x20x2mm, konstrukcja łoża wzmocniona 
od spodu w trzech miejscach profilem 
stalowym lub kątownikiem o szerokości min. 
20mm.  
Rama oparcia: 
Nogi wykonane z kątownika stalowego 
40x40x3mm, 
Konstrukcja nóżek musi uwzględniać 
możliwość przykręcenie łóżek do podłogi 
kołkiem rozporowym fi 10mm oraz montażu 
szuflad do każdej z nich. Łóżko powinno być 
pomalowane proszkowo w kolorze ciemny 
brąz. Wg załącznika nr 2 

36/szt. 

  

 
RAZEM  

 

 
 

Oferta ważna do dnia: 30.05.2016r 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka  Oferenta i podpis   

 


