Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego Nr 4/09.01.01/2015
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Jedn.
miary
szt.

Ilość

szt.

25

szt.

25

Salaterka

Talerz ze szkła szko śr. 23,5 cm (+/- 10%), kolor:
biały
Talerzyk ze szkła o śr. 19,5 cm (+/- 10%), kolor:
biały
Salaterka ze szkła o poj. 250 ml, kolor: biały

szt.

25

5.

Kubek

Kubek ze szkła o poj. 300 ml, kolor: biały

szt.

25

6.

Łyżka

kpl

5

7.

Widelec

kpl

5

8.

Nóż

kpl

5

9.

Łyżeczka

kpl

5

10.

szt.

2

szt.

2

szt.

8

13.

Pojemnik na sztućce 4
komorowy
Pojemnik na sztućce
na 4 wkłady
Wkład na sztućce ze
stali nierdzewnej
Taca poliestrowa

szt.

4

14.

Termos stalowy

szt.

4

15.

Wózek 2-półkowy

Łyżka ze stali 18/10, o dł. dł. 16,2 cm (+/- 5%)
1 komplet = 6 szt.
Widelec ze stali 18/10, o dł. 16,2 cm(+/- 5%)
1 komplet = 6 szt.
Nóż ze stali 18/10, o dł. 17,8 cm(+/- 5%)
1 komplet = 6 szt.
Łyżeczka ze stali 18/10, o dł. 13,9 cm (+/- 5%)
1 komplet = 6 szt.
Pojemnik wykonany z tworzywo, 4 komorowy,
o wymiarach 53 x 32,5 x 10 cm (+/- 10%)
Pojemnik wykonany ze
stali nierdzewnej,
na 4 wkłady, o wym. 35x35x17,5 cm (+/- 10%)
Wkład na sztućce wykonany ze stali nierdzewnej
wymiarem dopasowany do pojemnika z poz. 11
Taca poliestrowa prostokątna, gładka, odporna na
wstrząsy i złamania, o wymiarach 53x32,5cm
(+/- 10%)
Termos ze stali nierdzewnej o pojemności 1,5 l,
trwale odkręcana pokrywka
Wózek 2-półkowy do samodzielnego montażu,
wyposażony w 4 skrętne koła i 2 hamulce,
wykonany ze stali nierdzewnej wymiary wózka:
90x59x93 cm, wymiar półek: 83x51 cm, odległość
między półkami 55 cm obciążenie: max. 75 kg

szt.

1

Lp
.
1.

Przedmiot
zamówienia
Talerz płytki

2.

Talerz głęboki

3.

Talerzyk deserowy

4.

11.
12.

Opis przedmiotu zamówienia
Talerz ze szkła o śr. 22,5 cm (+/- 10%), kolor: biały
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25

16.

Zestaw noży

Pięciocześciowy zestaw noży kuchennych ze stali
nierdzewnej z rączkami z tworzywa sztucznego

17.

Deska do krojenia

18.

Deska do krojenia

19.

Zestaw przyborów
kuchennych

20.

Chochla

21.

Czajnik elektryczny

22.

Garnek

23.

Patelnia

24.

Dzbanek do napoi

25.

Podkładka duża

26.

Cedzak

27.

Waga kuchenna

28.

Półmisek owalny

Deska do krojenia wykonana z polietylenu,
wymiary 60 x 40 cm, grubość - 2 cm, kolor: biały
Deska do krojenia wykonana z polietylenu,
wymiary 60x40 cm, grubość - 2 cm, kolor: zielony
Zestaw zawierający 9 przyborów: łyżka serwisowa,
ubijak do ziemniaków, łopatka z nacięciami, łyżka
wazowa, widelec do mięsa, łyżka do zbierania,
wieszak. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej,
zagięte końcówki umożliwiające powieszenie
przyborów na wieszaku. Możliwość mycia w
zmywarce.
Chochla ze stali nierdzewnej 18/10, powierzchnia
polerowana o pojemność: 0,25 l
Czajnik elektryczny o pojemności 1,7 l , wykonany
ze stali nierdzewnej, płaska grzałka płytowa, filtr
antyosadowy, automatyczny wyłącznik po
zagotowaniu. Moc czajnika 2200 W.
Garnek z pokrywką o pojemności 10,0 l, średnica
28 cm, wykonany ze stali nierdzewnej, masywne,
wielowarstwowe dno. Odpowiedni do gotowania
na wszystkich typach kuchenek, można myć w
zmywarce.
Patelnia z pokrywką, okrągła aluminiowa z
powłoką teflonową, średnica 32 cm. Pokrywka ze
szkła żaroodpornego, stalowa obręcz i rant,
nienagrzewający się uchwyt z tworzywa.
Dzbanek szklany do napoi ze szkła hartowanego,
nadaje się zarówno do zimnych jak i gorących
napoi. Pojemność 1,3 l
Podkładka z polietylenu, faktura gładka, kolor do
uzgodnienia przy realizacji zamówienia, wym.
34,5x 25,4 cm ( =/-20%)
Klasyczny durszlak wykonany ze stali nierdzewnej,
wymiary: średnica 22 cm, długość 26 cm (=/-20%)
Elektroniczna waga kuchenna o max. załadunku
5 kg, Wyświetlacz cyfrowy LCD.
Półmisek owalny wykonany ze stali nierdzewnej,
wymiary 40x28 cm (=/- 20%). Można myć
w zmywarce.

zestaw

2

szt.

1

szt.

1

zestaw

1

szt.

1

szt.

1

szt.

2

szt.

1

szt.

4

szt.

5

szt.

2

szt.

1

szt.

5
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29.

Komplet misek
stalowych

30.

Tarka uniwersalna

31.

Młynek do soli

32.

Młynek do pieprzu

33.

Piekarnik elektryczny

34.

Kuchnia elektryczna

Komplet trzech misek o pojemności: 1 litr , 1,6
litra, 3 litry, wykonane ze stali nierdzewnej, każda
posiada antypoślizgową podstawę oraz wewnętrzną
skalę. Możliwość przechowywania jednej w
drugiej. Można myć w zmywarce.
4-stronna tarka uniwersalna doskonała do ścierania
wszystkich, od bardzo drobnych przez średnie aż do
grubszych rodzajów warzyw, owoców, twardych
serów, orzechów, itp. Ostrza wykonane ze stali
nierdzewnej. Wymiary: 14x23 cm ( =/- 20%).
Posiada antypoślizgowy uchwyt i podstawę.
Elektryczny młynek do mielenia soli , wykonany ze
stali nierdzewnej, przezroczysta cześć pozwalająca
kontrolować ilość zużywanej soli.
Elektryczny młynek do mielenia pieprzu, wykonany
ze stali nierdzewnej, przezroczysta cześć
pozwalająca kontrolować ilość zużywanego
pieprzu.
Piekarnik wolnostojący przystosowany do pieczenia
produktów spożywczych, posiadający niezależnie
działające grzałkę górną, dolną, opiekacz,
termoobieg.
Termostat umożliwia utrzymanie
temperatury w zakresie 50-275°C, posiada również
zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym
wzrostem. Wymiary 800x650x800 mm, zasilanie
230 V.
Kuchnia elektryczna
wolnostojąca 4-płytowa
wykonana ze stali nierdzewnej. Wyposażona jest w
płyty grzejne o zróżnicowanej wielkości i
regulowanej mocy. Dodatkowo posiada podstawę
otwartą z półką umożliwiającą przechowywanie
najpotrzebniejszych rzeczy w pobliżu kuchni.
Wymiary: 800x700x850mm, Zasilanie: 400 V, moc
płyt: 9,8 kW (2 + 3x2,6 kW).

kpl

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1
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