Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Zestawie nie asortymentu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

CZĘŚĆ I - NACZYNIA KUCHENNE, ZASTAWA STOŁOWA
L.p.

Nazwa produktu
1 Obrus biały

Opis / wymagania / wyposażenie / parametry








rodzaj: plamoodporny
kształt: kwadratowy
wymiar: 150 x 150 cm
kolor: biały
wzór: gładki lub gładki z delikatnym motywem wzorzystym
gramatura: min. 200 g/m2
obszycie: ultrasoniczne/ultradźwiękowe (bezszwowe) w
ząbek lub proste
 możliwość prania w temp. do 40 ° C
2 Patelnia ze stali
 średnica: 360 mm
nierdzewnej
 wysokość: min. 60 mm
 materiał: stal nierdzewna polerowana/lustrzana lub
satynowana/matowa
 rodzaj dna: min. 3-warstwowe
 nienagrzewający się uchwyt
 pokrywa: niewymagana
 typ płyty grzewczej kuchenki: wszystkie, w tym indukcyjna
 przeznaczona do profesjonalnej gastronomii
 możliwość mycia w zmywarce
3 Komplet garnków W skład każdego kompletu wchodzi garnek o pojemności: 3 l,
ze stali
5 l, 6 l, 9 l
nierdzewnej
PARAMETRY KAŻDEGO GARNKA:
 materiał : stal nierdzewna polerowana/lustrzana lub
satynowana/matowa
 pokrywa: w zestawie szklana lub ze stali nierdzewnej
 rodzaj dna: min. 3-warstwowe
 typ płyty grzewczej kuchenki: wszystkie, w tym indukcyjna
 możliwość mycia w zmywarce

40

Jedn.
miary
szt.

1

szt.

3

kpl

Ilość

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww.
pojemności garnków zgodnie z poniższym zakresem:
 3 l: +/- 10 %
 5 l: +/- 6 %
 6 l: +/- 5 %
 9 l: +/- 3%
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Nazwa produktu
4 Komplet mis ze
stali nierdzewnej

5 Termos
konferencyjny o
poj. 1 l

Opis / wymagania / wyposażenie / parametry

Ilość

W skład kompletu wchodzi misa o pojemności:. 5 l, 10 l

1

Jedn.
miary
kpl

40

szt.

20

szt.

20

szt.

40

szt.

40

szt.

PARAMETRY KAŻDEJ MISY:
 materiał: stal nierdzewna polerowana/lustrzana lub
satynowana/matowa
 rodzaj dna: płaskie
 możliwość mycia w zmywarce




6 Waza do zupy

7 Patera na ciasto piętrowa

8 Cukiernica

9 Dzbanek na
mleko / mlecznik

pojemność: 1l
materiał: stal nierdzewna satynowana/matowa
(dominujący), tworzywo sztuczne w kolorze czarnym
(pokrywka, uchwyt)
pokrywka z przyciskiem

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww.
pojemności termosów zgodnie z poniższym zakresem:
 1 l: max. + 20 %
 pojemność: min. 3 l
 materiał: porcelana
 kolor: biały
 wykończenie: gładkie (bez zdobień)
 pokrywa: w komplecie
 możliwość mycia w zmywarce
 możliwość używania w kuchence mikrofalowej
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. pojemności
waz zgodnie z poniższym zakresem:
 3 l: max. + 20 %
 poziomy: 3
 kształt: okrągły lub kwadratowy
 wymiary: ok. 29 ÷ 30 cm średnica/długość boku
największego poziomu
 materiał: szkło gładkie przeźroczyste + stal nierdzewna
 pojemność: ok. 200 ÷ 300 ml
 materiał: porcelana
 kolor: biały
 wykończenie: gładkie (bez zdobień)
 pokrywka: w komplecie
 możliwość mycia w zmywarce
 pojemność: ok. 150 ÷ 250 ml
 materiał: porcelana
 kolor: biały
 wykończenie: gładkie (bez zdobień)
 kształt: z uchem
 możliwość mycia w zmywarce
 możliwość używania w kuchence mikrofalowej
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Nazwa produktu

10 Komplet zastawy
kawowej

Opis / wymagania / wyposażenie / parametry

Ilość

W skład każdego kompletu wchodzi: talerz deserowy, filiżanka
ze spodkiem, szklanka na napój, łyżeczka

300

Jedn.
miary
kpl

PARAMETRY:
1. Talerz deserowy:
 średnica: ok. 18 ÷ 20 cm
 materiał: porcelana
 kolor: biały
 wykończenie: gładkie (bez zdobień)
 kształt: okrągły
 możliwość mycia w zmywarce
2. Filiżanka ze spodkiem:
 pojemność filiżanki: ok. 200 ÷ 230 ml
 średnica spodka: dopasowana wielkością do filiżanki
 materiał: porcelana
 kolor: biały
 wykończenie: gładkie (bez zdobień)
 kształt: filiżanka z uchem okrągła; spodek okrągły
 możliwość mycia w zmywarce
3. Szklanka na napój:
 pojemność: ok. 290 ÷ 330 ml
 materiał: szkło hartowane
 kolor: przeźroczysty
 wykończenie: gładkie; grube dno
 kształt: okrągła
 wysokość: wysoka
 możliwość mycia w zmywarce
4. Łyżeczka:
 materiał: stal nierdzewna
 wykończenie: połysk
 możliwość mycia w zmywarce
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Nazwa produktu

11 Komplet zastawy
obiadowej

Opis / wymagania / wyposażenie / parametry

Ilość

W skład każdego kompletu wchodzi: talerz płytki, talerz głęboki,
barszczówka, nóż, łyżka, widelec

150

Jedn.
miary
kpl

PARAMETRY:
1. Talerz płytki:
 średnica: dostosowana wielkością do talerza głębokiego
 materiał: porcelana
 kolor: biały
 wykończenie: gładkie (bez zdobień)
 kształt: okrągły
 możliwość mycia w zmywarce
 możliwość używania w kuchence mikrofalowej
2. Talerz głęboki:
 wielkość: średnica: ok. 220 ÷ 240 mm lub pojemność ok.
300 ÷ 350 ml
 materiał: porcelana
 kolor: biały
 wykończenie: gładkie (bez zdobień)
 kształt: okrągły
 możliwość mycia w zmywarce
 możliwość używania w kuchence mikrofalowej
3. Barszczówka / bulionówka
 pojemność: ok. 270 ÷ 320 ml
 materiał: porcelana
 kolor: biały
 wykończenie: gładkie (bez zdobień)
 kształt: z uchem; okrągły
 spodek: w komplecie; okrągły; dostosowany wielkością
 możliwość mycia w zmywarce
 możliwość używania w kuchence mikrofalowej
4. Nóż stołowy
 materiał: stal nierdzewna
 wykończenie: połysk
 możliwość mycia w zmywarce
5. Łyżka stołowa
 materiał: stal nierdzewna
 wykończenie: połysk
 możliwość mycia w zmywarce
6. Widelec stołowy
 materiał: stal nierdzewna
 wykończenie: połysk
 możliwość mycia w zmywarce

UWAGI:
1) Zamawiający wymaga aby wszystkie porcelanowe elementy asortymentu były spójne pod względem
wykończenia, tj. by kształtem, kolorystyką, detalami , poziomem estetyki, odpowiadały jednemu
stylowi ( powinny stanowić/wyglądać jak komplet);
2) Zamawiający wymaga aby wszystkie sztućce były spójne pod względem wykończenia, tj. by kształtem,
wielkością, rodzajem trzonka/rączki, detalami, poziomem estetyki, odpowiadały jednemu stylowi
(powinny stanowić komplet);
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3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na cały przedmiot zamówienia dla tej
części na okres: min. 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
z wyjątkiem asortymentu, na który jego producent udzielił dłuższego okresu gwarancji (wówczas wg.
gwarancji producenta);

CZĘŚĆ II - MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ
L.p.

Nazwa produktu
1 Stół przyścienny z
szafką ze stali
nierdzewnej

2 Szafka wisząca ze
stali nierdzewnej

Opis / wymagania / wyposażenie / parametry












wymiary: dł. 800 x szer. 600 x wys. 850 mm
materiał: stal nierdzewna
rodzaj drzwi szafki: suwane
wyjmowana półka szafki: tak
blat z rantem
konstrukcja blatu wzmocniona
nogi z możliwością regulacji wysokości
wymiary: dł. 1200 x szer. 400 x wys. 600 mm
materiał: stal nierdzewna
rodzaj drzwi szafki: suwane
wyjmowana półka szafki: tak

1

Jedn.
miary
kpl

1

kpl

Ilość

UWAGI:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na cały przedmiot zamówienia dla tej
części na okres: min. 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, z
wyjątkiem asortymentu, na który jego producent udzielił dłuższego okresu gwarancji (wówczas wg.
gwarancji producenta);

CZĘŚĆ III - URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE
L.p.

Nazwa produktu
1 Warnik na wodę

Opis / wymagania / wyposażenie / parametry











pojemność 10 l
zasilanie: elektryczne
napięcie: 230 V
moc: min. 1,3 kW
zakres temperatury: co najmniej 30 – 100 ° C
materiał: stal nierdzewna + tworzywo sztuczne
rodzaj grzałki: zabudowana
wyposażenie:
 kranik spustowy, niekapiący
 szczelna pokrywa
 uchwyty warnika oraz na pokrywie
 taca ociekowa
 zewnętrzny wskaźnik napełnienia
 termostat
 zabezpieczenie przed przegrzaniem
instrukcja obsługi w języku polskim

Ilość
1

Jedn.
miary
szt.
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Nazwa produktu
2 Taboret
elektryczny

3 Kuchnia
gastronomiczna
elektryczna 4płytowa

4 Patelnia
elektryczna

Opis / wymagania / wyposażenie / parametry































zasilanie: elektryczne
napięcie: 400 V
moc: 5kW
materiał: stal nierdzewna
ilość palników: 1 szt.
śr. płyty grzewczej: ok. 400 mm
przystosowany do dużych garnków
zakres regulacji: min. 6-stopniowy
wyposażenie:
 nogi z możliwością regulacji wysokości
 lampka sygnalizacyjna na przednim panelu
instrukcja obsługi w języku polskim
zasilanie: elektryczne
napięcie: 230 V, Zamawiający dopuszcza napięcie o wartości
400 V
moc płyty grzewczej: 2,6 kW każda
moc piekarnika: 3,3 kW lub równoważna
materiał: stal nierdzewna
ilość palników: 4 szt.
wyposażenie:
 wbudowany piekarnik – niezależne grzałki: górna,
dolna, termoobiegu, opiekacza; zakres temperatury ok.
50 – 275 ° C
 przeszklone drzwi piekarnika
 ruszt do piekarnika w komplecie
 oświetlenie piekarnika
instrukcja obsługi w języku polskim
zasilanie: elektryczne
napięcie: 400 V
moc całkowita: 5,4 kW lub równoważna
materiał: stal nierdzewna
pojemność robocza misy: min. 37 l
przechył misy: ręczny
płynna regulacja temperatury: co najmniej 50-275 ° C
wyposażenie:
 termostaty
 nogi/stopki z możliwością regulacji wysokości
 pokrywa misy
instrukcja obsługi w języku polskim

1

Jedn.
miary
szt.

1

kpl

1

szt.

Ilość
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Nazwa produktu
5 Szafa chłodnicza

6 Zmywarka do
naczyń

Opis / wymagania / wyposażenie / parametry




























zasilanie: elektryczne
napięcie: 230 V
moc znamionowa: 350 ÷ 360 W lub równoważna
pojemność: min. 890 l
drzwi: 2 szt., przeszklone, skrzydłowe
zakres temperatury: + 1 ÷ +10 ° C
klasa klimatyczna: 3 lub równoważna
odszranianie: automatyczne
komplet półek w zestawie: tak
regulacja półek: tak
wewnętrzne oświetlenie: tak
agregat: wbudowany/wewnętrzny
kolor: malowany proszkowo; Zamawiający dopuszcza
neutralne kolory np. biały, czarny, szary
kółka: niewymagane
instrukcja obsługi w języku polskim
zasilanie: elektryczne
napięcie: 400 V
moc: ok. 6,6 kW lub równoważna
moc grzałek komory: 2,8 kW lub równoważna
materiał: stal nierdzewna
wymiary zewnętrzne: dł. 600 x szer. 600 x wys. 820 mm
max. wysokość wsadu: nie mniej niż 320 mm
długość cyklu pracy: co najmniej 90/180
wyparzanie: tak, 90 ° C
wyposażenie:
 dolne i górne ramiona płuczące/wirniki
 dozownik płynu myjącego
 dozownik płynu nabłyszczającego
 pompa spustowa
 komplet koszy: tak
 pojemniki na sztućce: tak jeżeli konstrukcja urządzenia
takie dopuszcza
instrukcja obsługi w języku polskim

1

Jedn.
miary
kpl

1

kpl

Ilość

UWAGI:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na cały przedmiot zamówienia dla tej
części na okres: minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji (wówczas wg.
gwarancji producenta);
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