
ZOSIP.273.5.2018.RPO                                                                                            Załącznik nr  2 

Specyfikacja Techniczna  - opi  pzzemiiou  zaiówienia

Nazwa zamówienia: 

„Do uawa  pzzęu  ga uzonoiicznego mla pouzzeb Saiozząmowego Pzzem zkola Kza nala Hałabały w Wielopol  Skzzyń kii"

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  sprzętu  gastronomicznego  wykorzystywanego  do  transportu  żywności  oraz  sprzętu  stanowiącego
wyposażenie kuchni. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym
prawem, względem użytkowania w obiektach gastronomicznych.

Zamówienie podzielone jest na dwa zadania i dotyczy dostawy następującego wyposażenia:

Zadanie nr 1.  Urządzenia do transportu żywności:

Tytuł: Nowa jakość em kacji w Inuegzacyjnyi Pzzem zkol  Kza nala Hałabały.

Wnioskodawca: Giina Wielopole Skzzyń kie

L.P. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ
Ogółei
wazuość 
netto

Ogółei
wazuość 
bz tto

1. Beiaz elekuzyczny Beiaz elekuzyczny:
Służący do utrzymywania ciepła potraw
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Producent………………………………….

Model ………………………………………

Odpowiada wysokim wymaganiom właściwym dla gastronomii
Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej
Temperaturę można ustawić za pomocą w pełni automatycznego 
urządzenia do utrzymywania stałej temperatury (50 do 95 °C)
Kranik odpływowy
W zestawie 3 pojemniki GN 1/3 GN o głębokości 150mm z pokrywkami 
-2 komplety.
 Napięcie wejściowe 230 V, 1-fazowe
Moc 1200 W
Parametry oferowanego sprzętu:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

2.

Pojeinik uezioizolacyjny z 
pojeinikaii

Producent……………………………….

Model …………………………………….

Pazaieuzy iiniialne,  nie goz ze niż:
Wykonany z polietylenu LDPE
Między ściankami wypełniony pianką poliuretanową
Podwójne ścianki zapewniające długie utrzymanie temperatury potraw
Z pokrywą szczelnie zamykaną na 4 klamry
Wymiary wewnętrzne.: GN 1/1 x (H)200
Cena  zawiera  trzy  dedykowane  pojemniki  gastronomiczne  ze  stali
nierdzewnej z pokrywkami – 2 komplety.

Parametry oferowanego sprzętu:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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3 Tezio na płyny

Producent……………………………….

Pazaieuzy iiniialne,  nie goz ze niż:

Stal nierdzewna
Wyposażony w kranik
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Model …………………………………….

Pojemność 5 l
Zabezpieczenie przez kapaniem
Przeznaczony do napojów zimnych i gorących

Zadanie nr 2 Urządzenia stanowiące wyposażenie kuchni

Tytuł: Nowa jakość em kacji w Inuegzacyjnyi Pzzem zkol  Kza nala Hałabały.

Wnioskodawca: Giina Wielopole Skzzyń kie

L.P. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ
Ogółei
wazuość 
netto

Ogółei
wazuość 
bz tto

1. Kzajalnica

Producent……………………………

Model: ……………....................

Pazaieuzy iiniialne,  nie goz ze niż:
Obudowa wykonana z anodowanego aluminium
Silnik o mocy  min. 120
Transparentna osłona bezpieczeństwa podczas pracy
Odkręcana prowadnica ułatwiająca czyszczenie z resztek pozostałych po 
krojeniu
Płynna regulacja grubości krojenia od 0 do 11 mm
Zabezpieczenie przed obrotem noża podczas zdejmowania obudowy
Antypoślizgowe nóżki z tworzywa
Obroty minimalne 300 obr/min
Moc (w): 120
Napięcie (V): 230
Pazaieuzy ofezowanego  pzzęu :
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

1

3



2.

Szaukownica elekuzyczna mo 
wazzyw
Producent………………………….

Model: ……………..................

Pazaieuzy iiniialne,  nie goz ze niż: 
- w zestawie tarcze dające różne efekty krojenia
(plastry 2 - 4 mm, wiórki, słupki, tarte ziemniaki)
- magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy
- obudowa wykonana z aluminium
- wyłącznik zgodny z normami CE
- duży otwór do wkładania dużych kawałków warzyw
- zabezpieczenie otwarcia pokrywy
- moc urządzenia minimum  500W
-zasilanie: 230 V

Pazaieuzy ofezowanego  pzzęu :
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

1

3 Wilk – ia zynka mo 
iielenia iię a
Producent………………………….

Model: ……………..................

Pazaieuzy iiniialne,  nie goz ze niż:
Obudowa oraz wszystkie elementy mające kontakt z żywnością 
wykonane są ze stali nierdzewnej.
W wyposażeniu: 3 sitka (do3-  8 mm), 
średnica otworu wsadowego: minimum 50 mm
bieg wsteczny
wydajność do 80 kg/h
prędkość obrotowa: 150 obr./min.
moc: 550 W
zasilanie: 230 V

Pazaieuzy ofezowanego  pzzęu :
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………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

4

Mik ez zęczny z 
f nkcjąblenmeza

Producent………………………….

Model: ……………..................

Pazaieuzy iiniialne,  nie goz ze niż:
Wielofunkcyjne urządzenie do mieszania, rozdrabniania, ubijania i 
miksowania
GAMA średnia
płynna regulacja obrotów
rozdrabniacz 1020 - 1830 obr./min.
rózga 610 - 1100 obr./min., końcówki 6100 - 11000 (5 stopni)
3 wymienne ostrza ze stali nierdzewnej
2 wymienne ramiona blendera ze stali nierdzewnej (20cm i 33cm)
rózga rozdrabniacz – pojemnik z nożykiem i pokrywą z adapterem 
montażowym
Moc (kW): 0,18

Pazaieuzy ofezowanego  pzzęu :
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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5
Piec konwekcyjny
Producent………………………….

Model: ……………..................

Pazaieuzy iiniialne,  nie goz ze niż:
Funkcja konwekcji, wentylowanego pieca do ciast, rozmrażania
- 4 poziomy
- w zestawie 3 ruszty ze stali nierdzewnej do pieczenia i 1 blacha do 
wypieku ciast
- pieczenie konwekcyjne 30°C - 250°C
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- moc 2,5 – 3,5 kW
- odległość miedzy półkami minimum 75 mm
- dodatkowe wyposażenie: dedykowana blacha do ciast 2 sztuki
Pazaieuzy ofezowanego  pzzęu :
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA!

Podane parametry  są parametrami  minimalnymi.  Oferenci  mogą zaproponować urządzenia   o wyższych wartościach z  lepszymi  funkcjami

i możliwościami.

W kosztach realizacji zamówienia Wykonawca powinien ująć dostawę i ewentualny montaż. 

……………………….dn. …………………………

                                                                                                             …………..……………………………….……………………………………………………………..………........................

(pieczęć i podpis(y) osób(y) uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika
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