Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dla zapytania ofertowego

I.

Zakup i dostawa wyposażenia jadalni

LP

NAZWA

1

Lodówko-zamrażarka

2

Sztućce

3

Talerz płytki

4

Talerz głęboki

5

Talerz deserowy

6

Czajnik

OPIS / PARAMETRY
Wymiary (WxSxG) [cm] około: 200 x 59 x 67
Pojemność użytkowa chłodziarki: 262 l
Pojemność użytkowa zamrażarki: 98 l
Roczne zużycie prądu: max 280 kWh
Bezszronowa: Pełny No Frost
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Poziom hałasu: max. 39 (dB)
Pojemniki drzwiowe w chłodziarce. Półki ze szkła hartowanego, odporne na
zarysowania, wzmocnione metalowym wykończeniem. Zamrażalnik posiada
3 pojemne szuflady oraz wygodną tackę na lód.
Sztućce ze stali nierdzewnej, polerowane (Łyżki stołowe, widelce stołowe ,
noże stołowe, łyżeczki do herbaty) dla 25 dzieci
Talerz obiadowy płaski, średnica: 26 cm; materiał: wzmocniona porcelana
kostna. Porcelana idealna do profesjonalnych zastosowań, odporna na
obtłuczenia, przystosowana do mycia w zmywarce, przystosowana do
używania w mikrofalówce. Wyprodukowane w UE
Talerz obiadowy głęboki, średnica: 23 cm; materiał: wzmocniona porcelana
kostna. Porcelana idealna do profesjonalnych zastosowań, odporna na
obtłuczenia, przystosowana do mycia w zmywarce, przystosowana do
używania w mikrofalówce. Wyprodukowane w UE
Talerz obiadowy płaski, średnica: 16 cm; materiał: wzmocniona porcelana
kostna. Porcelana idealna do profesjonalnych zastosowań, odporna na
obtłuczenia, przystosowana do mycia w zmywarce, przystosowana do
używania w mikrofalówce. Wyprodukowane w UE
Czajnik elektryczny; pojemność 1,7 litra; element grzejny płaska grzałka

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ

sztuka

1

komplet

1

sztuka

25

sztuka

25

sztuka

25

sztuka

1

WARTOŚĆ BRUTTO
(tj. ilość x cena
jednostkowa brutto)

płytowa, moc 2200 W; wykonanie stal nierdzewna
7

Kubeczki do picia

Kubeczki 250ml, z szkła hartowanego, z jednym uchem, przystosowane do
mycia w zmywarce

sztuka

25

8

Miseczki z melaminy

Średnica 14cm. Plastikowe miseczki dla dzieci na drugie śniadanie (np. na
chrupki kukurydziane)

sztuka

25

9

Dzbanki do rozlewania
herbaty/ napojów

Dzbanki do rozlewania herbaty/ napojów z melaminy o poj. min. 1 l

sztuka

5

10

Taca antypoślizgowa

Taca prostokątna, antypoślizgowa, wym. 650x450 mm

sztuka

5

11

Chochla

Długość - L: 395 mm
Średnica: 145 mm
Pojemność - V: 0.75 l
Mycie w zmywarce: tak
Materiał wykonania: stal nierdzewna /profesjonalna chochla monoblok
pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwa w utrzymaniu
czystości, ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania

sztuka

12

Szafa przelotowa

13

Wózek z szafką

14

Stół do rozdzielania
posiłków

Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 800x500x1800 mm. Wykonana z
wysokiej jakości stali nierdzewnej. Drzwi suwane. Dwie przestawne półki,
środkowa zamontowana na stałe.
Wózek z szafką 1100x600x850 mm wykonany ze stali nierdzewnej. Drzwi
suwane. Skrętne kółka. Okucia rolek drzwi i kół ocynkowane, Blat blachy o
grubości 0,8mm, blat z blachy 1,2mm, blat nierdzewny, wzmocniony
usztywniony/kształtownikami ze stali nierdzewnej (omegi) bez materiałów
chłonących wilgoć, półka przestawna na całej wysokości, nośność półki
800N/m2, dno z zestawem jezdnym – koła na płytce, 2 szt bez hamulca i
2szt z hamulcem, wysokość stała – bez regulacji, dno korpusu wyposażone
w przykręcane odbojniki kątowe, uchwyt wykonany z rury nierdzewnej fi
25mm, spawany na wysokości blatu, odległość zewnętrznej krawędzi uchytu
do krawędzi blatu 80mm, uchwyt drzwi profilowany z blachy, w prowadnicy
zabezpieczenie przed otwieraniem drzwi tzw. Klikstoper.
Stół przyścienny z półką, skręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, blat
wzmocniony płytą laminowaną. Wymiary: 1800x600x850 mm

sztuka

sztuka

sztuka

2

1

1

1

15

16

Szafka do jadalni

Kosze na śmieci

Szafka do przechowywania naczyń, na kółkach (dwa przednie posiadają
hamulec), na jednej z bocznych ścianek uchwyt ułatwiający przemieszczanie
kredensu, na drugiej - dwa wieszaki na ściereczki. Wykonany z płyty
laminowanej, wieniec dolny ze sklejki.
• wym. 100 x 50 x 105 cm
• wys. blatu 65 cm
• wym. półki 45 x 16 cm
• gł. górnej półki 17 cm
Zestaw 4 sztuk koszy przeznaczonych do segregowania odpadów.
Pojemniki wolnostojące o pojemności 50 litrów, które są wyposażone w
zdejmowaną pokrywę z otworem. Produkt wykonany w całości z mocnego
tworzywa sztucznego ABS. Istnieje możliwość stosowania jednorazowych
worków na odpady. Na pojemniku znajduje się naklejka, która informuje jakie
odpady powinny znaleźć się w środku. Pokrywa kosza w kolorach:
niebieskim - papier , żółty - plastik, zielony - szkło, brązowy - bio.

sztuka

1

zestaw

1

RAZEM

Do wszystkich wymiarów Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10 %

Ogółem poz. 1-16:..............................................................................................złotych brutto,
VAT:………………………………….
Słownie brutto: ...................................................................................................................

Data ............................................

............................................................
Podpis upoważnionej osoby wykonawcy

