Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2020 Dostawa wyposażenia kuchni w Gminnym Żłobku w
Brzeznej- Opis przedmiotu zamówienia
I.

Rodzaj wyposażenia wraz z ilościami i parametryzacją:
Nazwa

L.p.

liczba szt

1

Garnek 3 litry

1,00

2

Garnek 5 litrów

2,00

3

Garnek 9 litrów

1,00

4

Garnek 17 litrów

1,00

Opis
Garnek wysoki z pokrywką o pojemności 3 l wykonany ze stali
nierdzewnej. Ścianki ze stali o grubości 0,6 mm. Wielowarstwowe dno
typu sandwich (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości
3 mm. Masywne nitowane uchwyty. Garnek może być użytkowany na
wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej.
Średnica 18cm, wysokość 10 cm
Garnek wysoki o pojemności 5 l z pokrywką. Wykonany ze stali
nierdzewnej 18/10. Ścianki ze stali o grubości 1 mm. Garnek ma
trójwarstwowe aluminiowo-stalowe dno o grubości 7 mm. Nitowane
uchwyty. Garnek może być używany na wszystkich typach kuchni,
także indukcyjnej. Średnica 20 cm, wysokość 16 cm
Garnek wysoki z pokrywką o pojemności 9 l wykonany ze stali
nierdzewnej. Ścianki ze stali o grubości 0,8 mm. Wielowarstwowe dno
typu sandwich (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości
3 mm. Masywne nitowane uchwyty. Garnek może być użytkowany na
wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej.
Garnek wraz z pokrywką.Wysokość: 18 cm, średnica: 25 cm
Garnek wysoki z pokrywką o pojemności 17 l wykonany ze stali
nierdzewnej. Ścianki ze stali o grubości 0,8 mm. Wielowarstwowe dno
typu sandwich (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości
3 mm. Masywne nitowane uchwyty. Garnek może być użytkowany na
wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej.
Garnek wraz z pokrywką.Wysokość: 28 cm, średnica: 28 cm
Garnek wysoki z pokrywką o pojemności 33 l wykonany ze stali
nierdzewnej. Ścianki ze stali o grubości 1 mm. Wielowarstwowe dno
typu sandwich (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości
5 mm. Masywne nitowane uchwyty. Garnek może być użytkowany na
wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej.
Garnek wraz z pokrywką. Średnica 35 cm, wyskość 35 cm
Garnek wysoki z pokrywką o pojemności 50 l wykonany ze stali
nierdzewnej. Ścianki ze stali o grubości 1 mm. Wielowarstwowe dno
typu sandwich (stal nierdzewna-aluminium-stal nierdzewna) o grubości
5 mm. Masywne nitowane uchwyty. Garnek może być użytkowany na
wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej.
Garnek wraz z pokrywką. Wysokość: 40cm, średnica 40 cm

5

Garnek 33 litry

1,00

6

Garnek 50 litrów

1,00

7

Wanna cedzakowa

1,00

Wanna przecedzakowa wykonana ze stali nierdzewnej z uchwytami po
bokach Wysokość: 24 cm, średnica górna: 45 cm, średnica dolna: 29 cm

2,00

Patelnia aluminiowa (z twardego odlewu aluminium) o średnicy 20 cm
pokryta nieprzywierającą powłoką nieprzywierającą .Marmurkowa
powłoka zapobiegająca przywieraniu o odporności na temperaturę do
260oC. Płaski uchwyt z epoksydowanej stali. Patelnię można stosować
na wszystkich typach kuchni - także indukcyjnej. Średnica dna patelni
14 cm. Wysokość 4cm

2,00

Patelnia aluminiowa (z twardego odlewu aluminium) o średnicy 28 cm
do naleśników. Pokryta nieprzywierającą powłoką nieprzywierającą.
Marmurkowa powłoka zapobiegająca przywieraniu o odporności na
temperaturę do 260oC. Płaski uchwyt z epoksydowanej stali. Patelnię
można stosować na wszystkich typach kuchni - także indukcyjnej.
Średnica dna patelni 24 cm, wysokość 2,5 cm

8

9

Patelnia 20 cm

Patelnia aluminiowa do naleśników z
powłoką nieprzywierającą śr. 28 cm

Patelnia aluminiowa (z twardego odlewu aluminium) o średnicy 32 cm
pokryta nieprzywierającą powłoką nieprzywierającą.Marmurkowa
powłoka zapobiegająca przywieraniu o odporności na temperaturę do
260oC. Płaski uchwyt z epoksydowanej stali. Patelnię można stosować
na wszystkich typach kuchni - także indukcyjnej. Średnica dna patelni
26 cm, Wysokość 5cm

10

Patelnia aluminiowa z powłoką
nieprzywierającą śr. 32 cm

11

Patelnia aluminiowa z powłoką
nieprzywierającą śr. 32 cm WOK

1,00

12

Patelnia z powłoką teflonową śr. 28
cm

2,00

13

Patelnia powklekana tytanem
grillowa

1,00

14

Patelnia powlekana tytanem do ryb

1,00

15

wózek kelnerski

1,00

16

Talerz płytki

25,00

17

Talerz głęboki

25,00

18

Bulionówka

25,00

19

talerz deserowy

25,00

Talerz płytki wykonany ze wzmacnianej porcelany kostnej. Porcelana
idealna do profesjonalnych zastosowań. Odporna na obtłuczenia.
Stosunkowo lekka o kremowym kolorze. Średnica 16 cm

20

widelec obiadowy

25,00

Widelec stołowy wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Przeznaczony do
cateringu.Długość: 19.7 cm

21

nóż obiadowy

25,00

Nóż stołowy wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Przeznaczony do
cateringu. Długość 20,8cm

22

łyżka obiadowa

25,00

Łyżka stołowa wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Przeznaczona do
cateringu. Długość: 17.8 cm

23

łyżeczka do herbaty

25,00

24

widelec deserowy

25,00

Łyżeczka do herbaty wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Przeznaczona
do cateringu. Długość: 13.8 cm.
Widelczyk wykonany ze stali nierdzewnej 18/0. Przeznaczona do
cateringu.

25

kubeczek do picia

25,00

1,00

Patelnia aluminiowa (z twardego odlewu aluminium) WOK o średnicy
32 cm pokryta nieprzywierającą powłoką nieprzywierającą.
Marmurkowa powłoka zapobiegająca przywieraniu o odporności na
temperaturę do 260oC. Płaski uchwyt z epoksydowanej stali. Patelnię
można stosować na wszystkich typach kuchni - także indukcyjnej.
Średnica dna patelni 21 cm, wysokość 10 cm
Patelnia z nieprzywierającą powłoką o średnicy 28 cm. Patelnia
wykonana z odlewu aluminium. Odpowiednia do wszystkich typów
kuchni. Uchwyt ze stali nierdzewnej pokrywy antypoślizgowym
silikonem. Powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu ma
odporność na temperaturę do 260oC. Powłoka jest nakładana w 3
warstwach, co zwiększa jej odporność. Wysokość 5,2 cm (+/-10%).
Gwarancja min. 24 miesiące.
Patelnia wykonana z twardego odlewu aluminium pokryta
nieprzywierającą powłoką tytanową. Rączka patelni jest wykonana z
wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10, a jej dodatkowym atutem jest
nienagrzewanie się. Dzięki zastosowaniu odlewu aluminium patelnia
bardzo szybko się nagrzewa co pozwala zaoszczędzić do 30% energii.
Wysokość 5,5cm, średnica 28 cm
Patelnia wykonana z twardego odlewu aluminium pokryta
nieprzywierającą powłoką tytanową. Rączka patelni jest wykonana z
wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10, a jej dodatkowym atutem jest
nienagrzewanie się. Dzięki zastosowaniu odlewu aluminium patelnia
bardzo szybko się nagrzewa, co pozwala zaoszczędzić do 30% energii.
Wysokość 3,5 cm, średnica 40x27.5 cm
Skręcany 2-półkowy wózek kelnerski zabudowany (97,5x51,5x80 cm)
wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do samodzielnego
montażu. Wózek charakteryzuje się zwartą i solidną konstrukcją.Dane
techniczne: wykonanie ze stali nierdzewnej, ilość półek: 2, 4 kółka
skrętne (w tym 2 z hamulcem), zabudowa z 3 stron.
Talerz płytki wykonany ze wzmacnianej porcelany kostnej. Porcelana
idealna do profesjonalnych zastosowań. Odporna na obtłuczenia.
Stosunkowo lekka o kremowym kolorze. Średnica 25 cm.
Talerz głęboki ze wzmacnianej porcelany kostnej. Porcelana idealna do
profesjonalnych zastosowań. Odporna na obtłuczenia. Stosunkowo
lekka o kremowym kolorze. Średnica 23 cm.
Bulionówka wykonana ze wzmacnianej porcelany kostnej. Porcelana
idealna do profesjonalnych zastosowań. Odporna na obtłuczenia.
Stosunkowo lekka o kremowym kolorze. Pojemność: 280 ml Wysokość:
5 cm

Kubek porcelanowy gładki biały/kremowy o pojemności 250 ml z

jednym uchem.

26

kubeczek niekapek

25,00

Kubek typu "niekapek" dla małych dzieci i niemowląt. Można go myć w
zmywarce. Pojemność 200-210 ml. Uchwyty bo obydwu stronach.
Wykonany z tworzywa sztucznego, BPA Free. Różne kolory. Zawiera
pokrywkę na ustnik zapewniającą optymalną higienę użytkowania
kubka.

27

mikser planetarny

1,00

Mikser planetarny z obudową ze stali lakierowanej. Dzieża ze stali
nierdzewnej pojemność 6,65 l, Silnik: 3/4 KM = 658 W. 5 prędkości: od
100 do 500 obr. /min. Timer: do 30 min. Panel sterowania: cyfrowy. 3
końcówki w zestawie: hak, mieszadło płaskie, rózga. Waga ok.18 kg.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

Do wszystkich wymiarów Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10 %.
Użyte w dokumentacji nazwy handlowe, pochodzenia materiałów, wyrobów, elementów i
wyposażenia, zwane dalej także „urządzeniami”, „wyposażeniem” i „sprzętem” nie są
obowiązujące, a Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych pod warunkiem, że ich
parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w specyfikacji
technicznej. Użyte nazwy materiałów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub
firmą nie mają na celu preferowanie wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz wskazują, że
materiał lub element powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od podanego w
specyfikacji technicznej.
Wszystkie wskazane urządzenia/sprzęt/wyposażenie są nowe i nieużywane.
We wszystkich pozycjach Zamawiający wymaga okresu gwarancji oferowanego przez producenta.
Urządzenia/sprzęt/wyposażenie spełniają właściwe dla nich normy i są dopuszczone do
użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.
Na przedmiot zamówienia składa się również wniesienie wyposażenia będącego przedmiotem
zamówienia do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane.

