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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Część A – artykuły stołowe  

 

Lp. Nazwa wyposażenia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Pozycja 

SBP 

Parametry inne, 

równoważne              

lub wyższe** 

Typ/model                     

i nazwa 

producenta* 

1. 
Dzbanek 2 l – wykonany z bezbarwnego profesjonalnego szkła 

dla gastronomii, do napojów ciepłych i zimnych 
sztuka 40 40 

  

2. 

Sztućce – wykonane ze stali nierdzewnej, ręcznie polerowane, 

lustrzane wykończenie, z możliwością mycia w zmywarkach, wzór 

rączki na poniższym zdjęciu poglądowym. W skład kompletu 

wchodzi: 
- łyżki stołowe 

- widelce stołowe 

- noże stołowe 

- łyżeczki do herbaty 

- łyżeczki do kawy 

- widelczyk do ciasta 

- łyżeczki do lodów 

komplet 100 48 
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3.  

Sztućce do ryb i owoców morza – wykonane ze stali nierdzewnej,                 

z możliwością mycia w zmywarkach: 
- zestaw do homarów (1 szczypce + 4 widelce) – 1 sztuka 

- zestaw do raków (widelec + nóż) – 1 sztuka 

- zestaw do ślimaków (widelec + szczypce) – 1 sztuka 

- zestaw do ostryg (widelec + szczypce + nóż) – 1 sztuka 

- nóż do kawioru – 1 sztuka 

- zestaw do ryb (6 widelców + 6 noży) – 1 sztuka 

sztuka 6 49 

  

4. 

Termosy z pompką – wkład stalowy, pokrywa  i uchwyt                         

z polipropylenu, otwierana pokrywa z blokadą przycisku 

pompki, o pojemności: 

- 2,5 l – 4 sztuki 

- 3,5 l –  4 sztuki 

- 5,0 l – 2 sztuki 

sztuka 10 60 

  

5. 
Termosy cateringowe o pojemności ok. 14 l – obudowa ze stali 

nierdzewnej, wnętrze z aluminium, składane nogi, zakręcana 
sztuka 2 61 
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pokrywa z uchwytem do przenoszenia 

6. 
Stojak obrotowy – z trzema szklanymi miseczkami o objętości 

miseczek ok. 0,5 l, wysokość stojaka ok. 30 cm  
sztuka 10 62 

  

7. 
Łyżeczka do sosów – wykonana ze stali nierdzewnej, długość około 

200 mm, pojemność 30 ml 
sztuka 10 63 

  

8. 

Łyżki do sałatek – zestaw składający się z łyżki i widelca do sałatek, 

wykonane ze stali nierdzewnej, długość ok. 21 cm, możliwość 

mycia w zmywarce                    
sztuka 30 64 

  

9. 
Waza – waza do zupy o pojemności ok. 3,0 l, ze stali 

nierdzewnej z dwoma uchwytami do przenoszenia, z pokrywą, 

z wycięciem na chochlę, chochla o pojemności 80-120 ml 

sztuka 10 65 

  

10. 

Minisalaterki – wykonane z białej porcelany, gładkie,                       

bez wzorków, możliwość mycia w zmywarce i używania                   

w kuchenkach mikrofalowych, fason o nieregularnym 

kształcie oparty na bazie  kwadratu i prostokąta z delikatnie 

zaokrąglonymi brzegami, o wymiarach 130 m x 130 mm 

sztuka 10 66 

  

11. 

Cukiernica – wykonana z białej porcelany, gładka,                       

bez wzorków, możliwość mycia w zmywarce, fason                      

o nieregularnym kształcie oparty na bazie  kwadratu                         

i prostokąta z delikatnie zaokrąglonymi brzegami,                           

z przykrywką, o pojemności ok. 0,3 l. 

sztuka 30 67 

  

12. 
Pojemnik na olej/ocet – w kształcie dzbanka/karafki, o pojemności 

ok. 170 ml, wykonany z porcelany, z porcelanową zatyczką 
sztuka 20 68 

  

13. 

Koszyki do pieczywa –  wykonane z polirattanu, odporne                   

na uderzenia, możliwość mycia w zmywarce, wymiary: 

 koszyk owalny ok. 230x100x(H)60 mm – 10 sztuk 

 koszyk okrągły ok. Ø200x(H)65 mm – 10 sztuk 

 koszyk owalny ok. 250x160x(H)65 mm – 10 sztuk 

sztuka 30 69 
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14. 

Łyżki barmańskie – wykonane ze stali nierdzewnej, do szklanic 

lub wysokich szklanek, o długości ok. 20-30 cm, różne 

rodzaje: 

 łyżka barmańska owalna – 10 sztuk,  

 łyżka barmańska z widelczykiem – 5 sztuk, 

 łyżka barmańska ze stopką do rozgniatania (długi 

skręcony uchwyt zakończony stopką) – 10 sztuk 

 łyżka barmańska ze słomką – 10 sztuk 

 łyżka barmańska z mieszadełkiem – 5 sztuk 

 łyżka barmańska z dyskiem – 5 sztuk 

 łyżka barmańska z zagięciem – 5 sztuk 

sztuka 50 70 

  

15. 

Patery na ciasta i owoce: 

 patera na owoce – trzystopniowa, talerze z rantem,                

ze stali nierdzewnej, wysokość ok. 420 mm – 5 sztuk 

 patera na ciasta – trzystopniowa, talerze płaskie,                 

ze stali nierdzewnej, wysokość ok. 300 mm – 5 sztuk  

sztuka 10 80 

  

16. 

Talerze duże – wykonane z białej porcelany, gładkie,                       

bez wzorków, możliwość mycia w zmywarce i używania                   

w kuchenkach mikrofalowych, fason o nieregularnym 

kształcie oparty na bazie  kwadratu i prostokąta z delikatnie 

zaokrąglonymi brzegami, wymiary 26 cm x 26 cm 

sztuka 100 85 

  

17. 

Talerze głębokie – wykonane z białej porcelany, gładkie,                       

bez wzorków, możliwość mycia w zmywarce i używania                   

w kuchenkach mikrofalowych, fason o nieregularnym 

kształcie oparty na bazie  kwadratu i prostokąta z delikatnie 

zaokrąglonymi brzegami, wymiary 23 cm x 23 cm 

sztuka 100 86 

  

18. 

Talerze deserowe – wykonane z białej porcelany, gładkie,                       

bez wzorków, możliwość mycia w zmywarce i używania                   

w kuchenkach mikrofalowych, fason o nieregularnym 

kształcie oparty na bazie  kwadratu i prostokąta z delikatnie 

zaokrąglonymi brzegami, wymiary 19 cm x 19 cm 

sztuka 100 87 
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19. 

Salaterki różne – wykonane z białej porcelany, gładkie,                       

bez wzorków, możliwość mycia w zmywarce i używania                   

w kuchenkach mikrofalowych, fason o nieregularnym 

kształcie oparty na bazie  kwadratu i prostokąta z delikatnie 

zaokrąglonymi brzegami, o wymiarach: 

 130 mm x 130 mm – 40 sztuk,  

 180 mm x 180 mm – 40 sztuk, 

 230 mm x 230 mm – 20 sztuk. 

sztuka 100 88 

  

20. 

Półmiski – wykonane z białej porcelany, gładkie,                       

bez wzorków, możliwość mycia w zmywarce i używania                   

w kuchenkach mikrofalowych, fason o nieregularnym 

kształcie oparty na bazie  kwadratu i prostokąta z delikatnie 

zaokrąglonymi brzegami, wymiary: 

 długość 280 mm – 10 sztuk, 

 długość 320 mm – 10 sztuk, 

 długość 380 mm – 10 sztuk, 

 rawierka długość 240 mm – 10 sztuk. 

sztuka 40 89 

  

21. 
Kieliszki do wina białego – wykonany z profesjonalnego szkła                 

dla gastronomii, o smukłej linii, wzmocniona, zaokrąglona krawędź            

i stopka, wysokość ok. 225 mm, Ø 64-82 mm, pojemność ok. 0,44 l 

sztuka 100 94 
  

22. 
Kieliszki do wina czerwonego – wykonany z profesjonalnego szkła                 

dla gastronomii, o smukłej linii, wzmocniona, zaokrąglona krawędź            

i stopka, wysokość ok. 244 mm, Ø 72-85 mm, pojemność ok. 0,62 l 

sztuka 100 95 
  

23. 

Kieliszki – wykonane z profesjonalnego szkła dla gastronomii,                   

o smukłej linii, wzmocniona, zaokrąglona krawędź  i stopka, różne 

rodzaje: 

 do burgunda (wysokość ok. 228 mm, Ø 80-85 mm, 

pojemność ok. 0,78 l) – 6 sztuk, 

 do margarity (wysokość ok. 220 mm, Ø 115-85 mm, 

pojemność ok. 0,46 l) – 6 sztuk, 

 do wódki (wysokość ok. 140 mm, Ø 44-56 mm, pojemność 

ok. 0,07 l) – 6 sztuk, 

sztuka 100 96 
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 do szampana (wysokość ok. 236 mm, Ø 45-70 mm, 

pojemność ok. 0,19 l) – 6 sztuk, 

 do czerwonego wina (Bordeaux) (wysokość ok. 250 mm,             

Ø 83-90 mm, pojemność ok. 0,80 l) – 6 sztuk, 

 do drinków (wysokość ok.  153 mm, Ø 72 mm, pojemność      

ok. 0,25 l, o poszerzającej się czasy i krótkiej nóżce)                       

– 6 sztuk, 

 do koktajli (wysokość ok. 198 mm, Ø 85-80 mm, pojemność 

ok. 0,45 l, o poszerzającej się czasy i krótkiej nóżce) –                  

52 sztuki, 

 do koniaku (wysokość ok. 126 mm, Ø 68-78 mm, pojemność 

ok. 0,41 l) – 6 sztuk, 

 do wódki (kieliszek bez nóżki, o grubym dnie, tzw. shot, 

wysokość ok. 108 mm, Ø 49-37 mm, pojemność ok. 0,05 l) 

– 6 sztuk. 

24. 

Filiżanki do herbaty – filiżanka wysoka z uchwytem, ze spodkiem, 

wykonane z białej porcelany, gładkie, bez wzorków, 

możliwość mycia w zmywarce i używania w kuchenkach 

mikrofalowych, fason o nieregularnym kształcie oparty                  

na bazie  kwadratu i prostokąta z delikatnie zaokrąglonymi 

brzegami, o pojemności ok. 0,20-0,25 l, spodek o długości             

ok. 145 mm. 

sztuka 100 97 

  

25. 

Filiżanki do kawy – filiżanka  niska z uchwytem, ze spodkiem, 

wykonane z białej porcelany, gładkie, bez wzorków, 

możliwość mycia w zmywarce i używania w kuchenkach 

mikrofalowych, fason o nieregularnym kształcie oparty                  

na bazie  kwadratu i prostokąta z delikatnie zaokrąglonymi 

brzegami, o pojemności ok. 0,16-0,19 l, długość spodka                     

155 mm. 

sztuka 100 98 

  

26. 
Mleczniki – porcelanowe, białe, gładkie, możliwość mycia                        

w zmywarce i użycia w kuchenkach mikrofalówkach, w kształcie 

dzbanuszka, z uchwytem, o pojemności ok. 100 ml 
sztuka 20 99 
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27. 
Pojemniki na przyprawy – zestaw trzyelementowy: sól, pieprz, 

wykałaczki; wykonane z porcelany, białe, gładkie, na podstawce 
sztuka 20 100 

  

28. Serwetniki – ze stali nierdzewnej, wysokość 80 mm sztuka 20 101   

29. 

Pucharki deserowe – wykonane z profesjonalnego szkła                            

dla gastronomii, wymiary ok. Ø 116-70 mm , wysokość 133 mm,                

o pojemności ok. 0,17 l, na krótkiej nóżce, o poszerzającej się 

czaszy 

sztuka 100 102 

  

 

UWAGA: 

Poszczególne elementy zastawy porcelany wymienione w pozycjach 10-12, 16-20, 24-26 powinny stanowić 

komplet. 

Zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, a wymiary oraz pojemności są przybliżone. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Część B – naczynia kuchenne 

 

Lp. Nazwa wyposażenia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Pozycja 

SBP 

Parametry inne, 

równoważne              

lub wyższe** 

Typ/model                     

i nazwa 

producenta* 

1. 

Patelnia średnica 20 cm – z powłoką nieprzywierającą, odporna 

na zarysowania, długi nienagrzewający się uchwyt ze stali 

nierdzewnej, z pokrywą szklaną 

sztuka 6 118 

  

2. 

Patelnia średnica 25 cm – z powłoką nieprzywierającą, odporna 

na zarysowania, długi nienagrzewający się uchwyt ze stali 

nierdzewnej, z pokrywą szklaną 

sztuka 6 119 

  

3. 

Patelnia średnica 30 cm – z powłoką nieprzywierającą, odporna 

na zarysowania, długi nienagrzewający się uchwyt ze stali 

nierdzewnej, z pokrywą szklaną 

sztuka 6 120 

  

4. 

Garnek o pojemności 1 l – stal nierdzewna 10/18 satynowana, 

wielowarstwowe dno kapsułowe, nienagrzewające się 

wielopunktowe zgrzewane uchwyty wysokość 75 mm, średnica 

160 mm 

sztuka 6 122 

  

5. 

Garnek o pojemności 2 l – stal nierdzewna 10/18 satynowana, 

wielowarstwowe dno kapsułowe, nienagrzewające się 

wielopunktowe zgrzewane uchwyty wysokość 110 mm, 

średnica 160 mm 

sztuka 6 123 

  

6. 

Garnek o pojemności 5 l – stal nierdzewna satynowana, 

wielowarstwowe dno kapsułowe, nienagrzewające się 

wielopunktowe zgrzewane uchwyty wysokość 110 mm, 

średnica 240 mm 

sztuka 6 124 

  

7. 

Garnek o pojemności 8 l – stal nierdzewna satynowana, 

wielowarstwowe dno kapsułowe, nienagrzewające się 

wielopunktowe zgrzewane uchwyty wysokość 130 mm, 

średnica 280 mm 

sztuka 6 125 
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8. 

Garnek o pojemności 50 l – stal nierdzewna satynowana, 

wielowarstwowe dno kapsułowe, nienagrzewające się 

wielopunktowe zgrzewane uchwyty wysokość 400 mm, 

średnica 400 mm 

sztuka 4 126 

  

9. 

Garnek o pojemności 70 l – stal nierdzewna satynowana, 

wielowarstwowe dno kapsułowe, nienagrzewające się 

wielopunktowe zgrzewane uchwyty wysokość 450 mm, 

średnica 450 mm 

sztuka 2 127 

  

10. 

Garnek o pojemności 100 l – stal nierdzewna satynowana, 

wielowarstwowe dno kapsułowe, nienagrzewające się 

wielopunktowe zgrzewane uchwyty wysokość 500 mm, 

średnica 500 mm 

sztuka 1 128 

  

11. 

Pokrywki do garnków (różne wielkości) – stal nierdzewna 

satynowana, nienagrzewające się uchwyty, rozmiary pokrywek 

odpowiadające wymiarom garnków z pozycji 4-10 

sztuka 31 121 

  

12. 

Blachy: 

 do pieczenia - blacha nieperforowana, aluminiowa                      

z powłoką nieprzywierającą, dedykowana do produktów 

piekarniczo – cukierniczych oraz warzyw i mięs, 4-rantowa 

o wymiarach ok. 35,5x32,5 cm – 3 sztuki 

 formy do terin, o pojemności 0,4-0,5 l, kształt foremek: 

trójkąt – 1 sztuka, trapez – 1 sztuka, półkole – 1 sztuka  

sztuka 6 151 

  

13. 

Geny do wózków – wykonane ze stali nierdzewnej, polecane do 

zastosowań w temperaturze -40÷300
0
C, mające zastosowanie w 

piecach konwekcyjnych, lodówkach, bemarach i podgrzewaczach, 

o wysokości: 

 200 mm 

- wymiary 265x162 mm wraz z pokrywą – 1 sztuka 

 150 mm 

            - wymiary 325x265 mm – 3 sztuki (stal nierdzewna, 

perforowana) 

 100 mm 

komplet 1 153 
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            - wymiary 325x354 mm z pokrywą – 1 sztuka 

            - wymiary 325x176 mm z pokrywą – 1 sztuka 

            - wymiary 325x265 mm z pokrywą – 2 sztuk 

            - wymiary 265x162 mm z pokrywą – 2 sztuki 

            - wymiary 325x265 mm – 3 sztuki (stal nierdzewna,       

perforowana) 

 65 mm 

            - wymiary 325x354 mm – 1 sztuka 

            - wymiary 325x176 mm – 4 sztuki 

            - wymiary 325x265 mm – 2 sztuki 

            - wymiary 530x325 mm – 2 sztuki 

            - wymiary 265x162 mm – 2 sztuki 

            - wymiary 162x530 mm  z pokrywą – 3 sztuki 

 40 mm 

            - wymiary 530x325 mm – 2 sztuki 

 20 mm 

            - wymiary 530x325 – 10 sztuk 

 listwy wspornikowe do łączenia mniejszych genów                        

w bemarach, podgrzewaczach 

- długość 325 mm – 2 sztuki 

- długość 530 mm – 2 sztuki 

14. 

Naczynie żaroodporne – wytrzymałość termiczna od -40                   

do +300°C, z wysokiej jakości szkła żaroodpornego, z pokrywą, 

o przybliżonych wymiarach: 20x30x10 cm  

sztuka 6 155 

  

15. 

Garnek do podgrzewania ryb – garnek, wkładka i pokrywa 

wykonane z nierdzewnej stali chromoniklowej. Wymiary 

garnka: długość 45 cm, szerokość 15 cm, wysokość 10 cm, 

pojemność 6,0 l 

sztuka 6 158 

  

 

Zamawiający wymaga, by garnki i patelnie przystosowane były do gotowania na kuchniach indukcyjnych, gazowych               

i elektrycznych i do mycia w zmywarkach; podane wymiary są wymiarami szacunkowymi mogą odbiegać od podanych   

o plus/minus 10 mm.  
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 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   

Część C – przybory kuchenne 

 

Lp. Nazwa wyposażenia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Pozycja 

SBP 

Parametry inne, 

równoważne              

lub wyższe** 

Typ/model                     

i nazwa 

producenta* 

1. 
Ubijaczka do piany – silikonowa rączka, stalowe końcówki, 

długość 28-30 cm 
sztuka 6 36 

  

2. 
Ubijaczka do ziemniaków – uchwyt plastikowy, końcówka ze 

stali nierdzewnej, długość 26-30 cm 
sztuka 6 37 

  

3. 
Skrobaczka do ryb – stal nierdzewna, długość 21-23 cm, 

wyposażona w pojemnik na łuski, możliwość mycia w 

zmywarce 

sztuka 6 38 

  

4. Pęseta do ości – stal nierdzewna sztuka 6 39   

5. Lejek – stal nierdzewna, sitko w komplecie, średnica 10-15 cm sztuka 6 41   

6. 
Porcjoner do puree i ryżu – stal nierdzewna, gramatura porcji            

ok. 70-80 g 
sztuka 6 42 

  

7. Mieszadło do kotła – stal nierdzewna, długość 120-130 cm sztuka 2 43   

8. Temperówka do warzyw – plastikowa o średnicy ok. 5 cm sztuka 6 44   

9. Tarka – sześciokątna, stal nierdzewna, wysokość 19 - 29 cm sztuka 6 45   

10. 

Deska do krojenia – wykonana z polietylenu, zgodna z normami 

HACCP, dwustronna, gładka, wymiary 45x30 cm, 

przeznaczona do: mięsa surowego (czerwona) – 4 sztuki, 

warzyw (zielona) – 4 sztuki, drobiu surowego (żółta) – 3 sztuki, 

ryb (niebieska) – 3 sztuki, nabiału (biała) – 4 sztuki, mięsa 

gotowanego i wędlin (brązowa) – 2 sztuki 

sztuka 20 46 

  

11. 
Noże (różne rodzaje) – stal nierdzewna, długość 20-30 cm: nóż 

szefa – 10 sztuk, nóż do trybowania – 2 sztuki, nóż do jarzyn – 
sztuka 30 47 
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6 sztuk, tasak – 1 szt., nóż do pieczeni – 1 sztuka, nóż 

uniwersalny – 10 sztuk 

12. 
Termometr lodówkowy – obudowa ze stali nierdzewnej, uchwyt 

umożliwiający zawieszenie, wskaźnik temperatury -40 ÷ 40
0
C 

sztuka 4 52 
  

13. 
Tłuczek do mięsa – wykonany z aluminium, długość 20 - 25 cm, 

dwie powierzchnie rozbijające, posiadający powlokę z atestem 

na kontakt z żywnością 

sztuka 6 53 

  

14. Nożyczki do drobiu – stal węglowa, długość ok. 20-25 cm sztuka 6 54   

15. 

Ostrzałka do noży stojąca (duża) – elektryczna, posiadająca łatwo 

wymienialną okładziną ścierną, obudowa wykonana z tworzywa, kąt 

ostrzenia ok. 6-30
o
,do ostrzenia różnego rodzaju noży: noży do 

mięsa, ryb, warzyw i owoców, o mocy ok. 0,18kW,
 
w zapasie 

papier ścierny 

sztuka 1 55 

  

16. 

Siekacz zmiękczający do mięsa – ostrza w dwóch rzędach 

wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości z możliwością 

zdjęcia stopki w celu czyszczenia, W-145mm, D-45mm,                  

H-103mm, możliwość mycia w zmywarce 

sztuka 6 56 

  

17. 

Paliwo do podgrzewaczy – bawełniany knot, czas palenia                     

6-godzin, bezzapachowy, ze specjalną nakrętką, stalowy 

pierścień wewnątrz puszki zabezpieczający przed wyciekiem 

paliwa 

sztuka 20 57 

  

18. 
Pojemnik na paliwo do podgrzewaczy – powinien pasować                 

do wymiarów paliwa do podgrzewaczy z poz. 17, wykonany            

ze stali nierdzewnej 

sztuka 20 58 

  

19. 

Szczypce – uniwersalne: silikonowane, posiadające odporne na ciepło 

kleszcze pokryte silikonem, miękki uchwyt z blokadą, nie rysują 

powierzchni teflonowych, długość 240 mm – 1 sztuka, długość 400 

mm – 1 sztuka  

sztuka 2 59 

  

20. 
Porcjoner do lodów – gałkownica ze stali nierdzewnej, rączka            

z tworzywa, gramatura porcji: 23g – 2 sztuki, 19g – 2 sztuki,                       

17g – 2 sztuki 

sztuka 6 73 
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21. 

Worek do wyciskania kremów z różnymi końcówkami – 
jednorazowy w rolce, grubość foli 75-90 µm., opakowanie rolka 

ok. 100 sztuk, długość worka ok. 30 cm + komplet stalowych 

końcówek (zawierający od 7 do 16 różnych końcówek 

karbowanych i prostych: od rozmiaru Ø6 do Ø18 mm)                    

sztuka 6 74 

  

22. 
Rękawice termiczne – bawełna impregnowana przeciwogniowo,        

2-palczaste, do 230
0
C, gł. 430 mm, 1 para w opakowaniu 

sztuka 6 75 
  

23. 
Pędzelki- z silikonu, płaski,  uchwyt wykonany z polipropylenu, 

odporność termiczna do 280
0
C, wymiary: 35x235 mm – 3 sztuki, 

50x235 mm – 3 sztuki  
sztuka 6 76 

  

24. 

Łopatki różne:  łopatka kątowa szeroka, wykonana ze stali 

nierdzewnej, uchwyt z polipropylenu, możliwość mycia w zmywarce, 

wymiary: 100x76x275 mm – 5 sztuk, 140x105x308 mm – 5 sztuk; 

łopatka kątowa peforowana, wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt z 

polipropylenu, możliwość mycia w zmywarce, wymiary 210x73mm, 

grubość 1 mm – 4 sztuki; łopatka wąska do masy cukierniczej, 

gładkie ostrze, wymiary 250x39 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, 

uchwyt z polipropylenu, możliwość mycia w zmywarce – 3 sztuki; 

łopatka kątowa wąska – elastyczne ostrze, wykonana ze stali 

nierdzewnej, uchwyt z polipropylenu, możliwość mycia w zmywarce, 

wymiary 254x37 mm – 3 sztuki 

sztuka 20 90 

  

25. 
Wyciskarka do czosnku – wykonana z poliamidu, łatwa w 

czyszczeniu, długość ok.18 cm, szerokość 2,5 cm 
sztuka 6 91 

  

26. 
Otwieracz do konserw – powierzchnia tnąca wykonana ze stali 

nierdzewnej, uchwyt wykonany z polipropylenu, długość ok. 18 cm 
sztuka 3 92 

  

27. 

Otwieracz do wina – uchwyt z tworzywa ABS, 4-funkcyjny, z 

otwieraczem do butelek – 1 sztuka; korkociąg – model z dźwignią, 

chromowany, z otwieraczem do butelek – 1 sztuka; otwieracz 

barmański – wykonany ze stali nierdzewnej, metalowy uchwyt, 3-

funkcyjny – 1 sztuka 

sztuka 3 93 

  

28. 
Miski małe – stal nierdzewna satynowana, wysokość 75 mm, 

średnica Ø 150 mm, pojemność 1,0 l 
sztuka 10 115 
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29. 
Miski średnie – stal nierdzewna satynowana, wysokość 98 mm, 

średnica Ø 200 mm, pojemność 2,5 l 
sztuka 10 116 

  

30. 
Miski duże – stal nierdzewna satynowana, wysokość 120 mm, 

średnica Ø 250 mm, pojemność 5,0 l 
sztuka 10 117 

  

31. 
Łyżki cedzakowe – Ø 100 mm, długość 305 mm, wykonane z 

jednego kawałka stali, łatwe w utrzymaniu czystości, ergonomiczny, 

zagięty uchwyt do zawieszenia 

sztuka 6 146 

  

32. 

Termometr do mięs – sonda: wskaźnik temperatury 0 ÷ 300
0
C, 

obudowa ze stali nierdzewnej, Ø 50 mm, długość 160 mm, 

czytelna tarcza 
sztuka 6 147 

  

33. 
Tace prostokątne antypoślizgowe 560x400 mm – prostokątna, 

antypoślizgowa, czarna  
sztuka 5 156 

  

34. 
Tace prostokątne antypoślizgowe 650x450 mm – prostokątna, 

antypoślizgowa, czarna 
sztuka 5 157 

  

35. 
Sitka – sitko ze stali nierdzewnej, z rączkami z drucianym 

uchwytem, Ø 220 mm, długość ok. 390 mm, możliwość mycia 

w zmywarce 

sztuka 6 159 

  

36. 
Cedzak z uchwytami – cedzak ze stali nierdzewnej polerowanej          

na połysk, dwa uchwyty, podstawa, Ø 28 cm, wysokość 135 

mm 

sztuka 6 160 

  

37. 

Pojemniki plastikowe do przechowywania żywności (różne 

wielkości) – pojemniki gastronomiczne GN z polipropylenu                

z pokrywą, z systemem kolorowych klipsów do oznaczania 

pokryw i pojemnika, do stosowania w temp. -40÷95
0
C,                  

nie wchłaniają zapachów i smaków, pojemność: ok. 1,7-1,8 l – 

5 sztuk, ok. 2,6-2,8 l – 5 sztuk, ok. 3,4-4,0 l – 5 sztuk, 

możliwość mycia w zmywarce i używania w kuchenkach 

mikrofalowych 

sztuka 15 161 

  

38. 
Widelec do mięsa – widelec do serwowania zimnego mięsa                  

o długości ok. 187 mm, wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 

(satynowana), nadający się do mycia w zmywarce 

sztuka 6 165 
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39. 

Łopatka do ryb – łopatka do ryb o długości 34 cm wykonana               

ze stali nierdzewnej 18/10 (satynowanej), z uchwytem 

zakończonym hakiem przydatnym do zawieszania, o długości           

34 cm, z 30 otworami o średnicy 3,5 mm 

sztuka 6 166 

  

40. 
Łyżka do serwowania – łyżka do serwowania o długości 187 mm, 

wykonana ze stali nierdzewnej 18/10 (satynowana), nadająca 

się do mycia w zmywarce 

sztuka 6 167 

  

41. 
Łyżka do spaghetti – łyżka do spaghetti  o długości 325 mm                 

i szerokości 65 mm, ze stali nierdzewnej 18/10 polerowanej               

z uchwytem zakończonym hakiem przydatnym do zawieszania 

sztuka 6 168 

  

42. 
Nóż do pizzy – wykonany ze stali szlachetnej i tworzywa 

sztucznego, Ø 100 mm, długość 230 mm 
sztuka 6 169 

  

43. 
Obieraczka do warzyw – z nierdzewnym, ruchomym nożem,                

z wykrawaczem oraz trzonkiem z tworzywa sztucznego, 

długość ok. 165-190 mm 

sztuka 6 170 

  

44. 
Trzepaczka – silikonowa rączka, stalowe końcówki, długość             

28-30 cm 
sztuka 6 171 

  

45. 
Suszarki na naczynia – chromowana, wymiary ok. 50x30 cm, 

wykonana z drutu o średnicy 2 mm, ociekacz na sztućce dzielony                 

na dwie części   
sztuka 6 103 

  

46. 
Kosze na śmieci – średnica 30 cm, wysokość 40 cm, wzmocniony 

plastik z ruchomą pokrywą na górze 
sztuka 10 104 

  

47. 

Pojemnik na mydło w płynie – pojemność zbiornika ok. 0,8 l, 

obudowa ze stali nierdzewnej, wymiary ok. 160x105x85 mm, 

rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, zbiornik 

wielokrotnego napełniania 

sztuka 1 136 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Część D – urządzenia kuchenne 

Lp. Nazwa wyposażenia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Pozycja 

SBP 

Parametry inne, 

równoważne              

lub wyższe** 

Typ/model                     

i nazwa 

producenta* 

1. 

Kostkarka do lodu – kostkarka chłodzona powietrzem, 

posiadająca zasobnik na lód, izolowane ścianki, obudowa 

wykonana ze stali nierdzewnej bądź tworzywa ABS, wymiary 

ok. 355x404x590 mm, wydajność ok. 21 kg na 24h; wraz                

z urządzeniem zmniejszającym twardość wody, zmniejszające 

zakamienienie urządzeń i wydłużające pracę grzałek,                  

wraz z zestawem soli do regeneracji 

sztuka 1 71 

  

2. 

Sokowirówka – do wyciskania soku z owoców i warzyw 

twardych, np. jabłka, gruszki, marchewki, buraczki, itp., 

obudowa z satynowanego aluminium, otwór wsadowy                        

ok. Ø 85 mm, szczelny aluminiowy pojemnik na pulpę                      

o pojemności ok. 3 l, pojemnik na sok z poliwęglanu                          

o pojemności ok. 1,5 l z separatorem piany, uchwytem                          

i pokrywką, 2 prędkości: minimum 8500 i 12000 obr./min., 

niekapiący kran, dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa, 

przeznaczony do pracy ciągłej, niski poziom hałasu, napięcie 

230 V 

sztuka 2 72 

  

3. 

Miesiarka planetarna – do lekkich ciast i ubijania piany,                     

w komplecie dzieża o pojemności 5 l oraz zestaw trzech 

końcówek (do mieszania, zagniatania i ubijania piany), 

podstawa wykonana z aluminium, średnica dzieży ok. 205 mm, 

prędkość obrotowa ok. 131-852, części mające bezpośredni 

kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej, dzieża 

wyposażona w osłonę bezpieczeństwa z poliwęglanu                       

z otworem ułatwiającym dodawanie składników, ruchoma 

sztuka 1 77 
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kolumna, szeroki zakres płynnej regulacji obrotów, napięcie 

230 V. 

4. 

Naleśnikarka – elektryczna, o mocy 3000W, obudowa wykonana 

ze stali nierdzewnej, średnica płyty grzewczej ok. 40 cm, gładka 

powierzchnia grzewcza z płyty żeliwnej z powłoką ceramiczną,  

płynna regulacja temperatury, kontrolka temperatury stałej, 

napięcie 230 V. 

sztuka 1 81 

  

5. 

Toster/opiekacz wraz z uchwytem – urządzenie wykonane ze stali 

nierdzewnej, ceramiczne elementy grzewcze, szuflada                    

na pozostałości procesu pieczenia, liczba grzałek minimum 4, 

napięcie 230 V, o mocy min. 2000W. 

sztuka 1 82 

  

6. 

Naświetlacz do jaj – urządzenie z lampami UV do powierzchniowej 

dezynfekcji jaj i noży, czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund, 

automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie, kratka               

ze stali chromowanej, wymiary zewnętrzne (WxDxH)                               

ok. 360x530x245 mm, zasilanie 230 V 

sztuka 1 83 

  

7. 

Czajnik elektryczny – bezprzewodowy czajnik elektryczny              

ze wskaźnikiem po obu stronach i bezprzewodową bazą 

obrotową 360 stopni, ze schowkiem na kabel, ze stali 

nierdzewnej, pojemność ok. 1,7 l, napięcie 220 V. 

sztuka 3 154 

  

8. 
Wózek do talerzy – wózek kelnerski 4-półkowy, ze stali 

nierdzewnej, posiadający cztery kółka skrętne, w tym dwa                

z hamulcem, o wymiarach ok. 81x46x120 cm.  

sztuka 1 164 

  

9. 

Lampa owadobójcza – lampa UV do zwalczania owadów latających, 

cicha praca, nie wydziela zapachów, do użytku wewnątrz 

pomieszczeń, z możliwością montażu na ścianie bądź postawienia, 

obudowa łatwa do czyszczenia z wyjmowaną dolną tacą, pułapka 

wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu, zasięg działania  

ok. 50 m, napięcie 230 V.  

sztuka 2 84 

  

10. 
Robot kuchenny – o mocy ok. 400 W, z 5-stopniową regulacją 

prędkości pracy oraz funkcją turbo, w zestawie: trzepaki, 

mieszadła, tarcza przecierająca, kubek, oraz plastikowa nasadka 

sztuka 6 113 
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miksująca 

11. 

Blender – blender ręczny, posiada przystawkę do ubijania 

lekkich kremów oraz piany z białek, z pojemnikiem z nożem                      

ze stali nierdzewnej, dodatkowo wyposażony w funkcję 

kruszenia lodu oraz w funkcje Turbo, moc 400 W  

sztuka 6 114 

  

12. 
Lodówka – chłodziarka – wymiary ok. 600x595x1850 mm, kolor 

biały, napięcie 230 V, z 4 rusztami, chłodzenie standardowe, drzwi 

pełne, pojemność ok. 350 litrów 
sztuka 2 137 

  

13. 

Zmywarka do naczyń uniwersalna – do małej gastronomii, pochyły 

antykapiący sufit komory myjącej, dwuwarstwowe drzwi, 

wbudowany dozownik nabłyszczacza, wyposażona w kosz: na szkło, 

na talerze i koszyk na sztućce, zasilanie 230V, obudowa ze stali 

nierdzewnej, wymiary ok. 590x600x850 mm 

sztuka 1 139 

  

14. 

Zamrażarka skrzyniowa – w komplecie z koszem, obudowa z blachy 

malowanej proszkowo, elektroniczny wyświetlacz temperatury, 

posiada cztery kółka z hamulcami, wbudowany zamek na klucz, 

rozmrażanie ręczne, o pojemności ok. 100 litrów 

sztuka 1 138 

  

15. 

Młynek do mielenia odpadów – rozdrabniacz odpadów organicznych, 

kołnierz wykonany ze stopu aluminium, mechanizm rozdrabniający 

ze stali nierdzewnej, włącznik pneumatyczny w komplecie, zasilanie 

230V 

sztuka 1 140 

  

16. 

Patelnia wolnostojąca uchylna – misa wykonana ze stali nierdzewnej, 

przeznaczona do smażenia i duszenia potraw, ręczny przechył misy         

w celu zlewania oleju, regulowane nóżki, powierzchnia pieczenia            

ok. 0,25 m
2
, zasilanie 400 V 

sztuka 1 145 

  

17. 

Maszynka do mielenia mięsa – komplet składający się z 6 sztuk; 

wykonana z aluminium, jednorazowy czas pracy ciągłej ok. 25 minut, 

w komplecie 3 sitka, średnica sitka ok. 68 mm, antypoślizgowe nóżki   

sztuka 1 148 
  

18. 

Frytkownica – pojedyncza z kranem, obudowa wykonana ze stali 

nierdzewnej, wyjmowane pojemniki na fryturę, pojemność                        

ok. 8 litrów, zakres regulacji termostatu od 60 do 190
0
C, kosz                  

ze składanymi rączkami, zasilanie 230V 

sztuka  1 149 

  

19. 
Taboret elektryczny pojedynczy – o wymiarach (W, D, H)                        

ok. 580x580x380 mm, konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, 
sztuka 1 150 
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wyposażony w płytę grzejną o średnicy ok. 400 mm o mocy 5kW, 

zasilanie 400 V, przystosowany do dużych garnków od 50 do 100 l 

20. Wózek transportowy – wózek do termosu z poz. 21, cztery kółka  sztuka 1 152   

21. 

Termos transportowy z wkładami – ścianki izolujące z polietylenu 

utrzymują zimną jak i ciepła temperaturę zawartości, otwierane 

drzwiczki, podręczne uchwyty do przenoszenia, przystosowany               

do transportu potrwa w pojemnikach GN + 4 wkłady 

sztuka 1 162 

  

22. 

Termos stalowy – o pojemności 50 l, wykonany ze stali nierdzewnej, 

do transportu żywności, pokrywa z silikonową uszczelką, ok. sześć 

zatrzasków trzymających pokrywę, uchwyty transportowe, 

utrzymujący ciepło do ok. 8 godzin 

sztuka 1 163 

  

 

 

Instrukcja wypełnienia: 

- w przypadku oznakowania pozycji symbolem * należy wskazać oferowany produkt, nazwa producenta + typ/model, 

- w przypadku oznakowania pozycji symbolem ** należy wypełnić w przypadku, jeżeli oferowany towar posiada parametry inne, 

przynajmniej równoważne lub wyższe, nie wypełniona rubryka wskazuje, że oferowany produkt spełnia wymagania zawarte                          

w załączniku nr 1 do specyfikacji. 

 

Wyjaśnienie: 
Kolumna 5 – Pozycja SBP  

Dotyczy jedynie Zamawiającego, w celu identyfikacji. 


