
Załącznik nr 3 

Lp. Artykuł Minimalne parametry Ilość  Cena 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

brutto 

Wartość Nazwa oferowanego 

przedmiotu zamówienia, 

który potwierdzi zgodność  

ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia. 

1. Kuchnia gazowa 

wolnostojąca 

Kuchnia gazowa wolnostojąca przeznaczona dla 

gastronomii oraz punktów żywienia zbiorowego 

wyposażenie: 

-żeliwne ruszty, 

-wersja 4 palnikowa, 

-różna konfiguracja palników: 3,5 kW; 5kW; 7 kW- 

dwukoronowy; 9 kW dwukoronowy, 

-płomień pilotowy, 

-zabezpieczenie przeciw-wypływowe, 

-zasilana gazem ziemnym, 

-od 24 kW 

1 szt.      

2. Szatkownica do 

warzyw 

Szatkownica gastronomiczna wyposażona w: 

Materiały: 

-narzędzia tnące wykonane ze stali nierdzewnej, 

-obudowa metalowa, 

Przeznaczenie: 

-szatkowanie, ucieranie, 

-możliwość krojenia plastry, słupki, kostkę, 

-do owoców, warzyw, suchego pieczywa, serów, 

-zestaw tarcz, w zestawie:  

plastry,  

wiórki,  

słupki,  

zestaw do kostek:  

1 szt.      



tarcza tnąca,  

siatka. 

Dane techniczne: 

-zasilanie el. 400 V/3N/50 Hz, 

-wyłącznik bezpieczeństwa, 

-stopień ochrony przycisków IP65, 

-prędkość obrotowa: od 350 obr/min. 

3. Taboret gazowy Taboret pojedynczy wyposażenie: 

-żeliwne ruszty, 

-moc od 15 kW, 

-płomień pilotowy, 

-regulowane stopki, 

-przystosowany do dużych garnków, 

-zabezpieczenie przeciw-wypływowe, 

-konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, 

-zasilany gazem ziemnym. 

1 szt.      

4. Waga 

pomocnicza 

-zasilanie akumulatorowe i sieciowe, 

-napięcie 230 V, 

-funkcja ważenia kontrolnego, 

-4 regulowane nóżki, 

-wyświetlacz z podświetleniem, 

-zakres 6 kg, 

-przewód zasilający w zestawie. 

1 szt.      

5. Taca 

antypoślizgowa 

Taca kelnerska prostokątna, antypoślizgowa, wym. od 

600x450 mm. 

10 szt.      

6. Stół Stół długość: 

- od 1800 mm, 

Wysokość: 

- od 720 mm,  

Szerokość: 

- od 800 mm, 

Materiał blatu: 

1 szt.      



- laminat, 

Kolor stelaża: 

- szary, 

Kolor blatu: 

- buk, brzoza, szary, 

Materiał podstawy: 

- stal. 

- kolor do wyboru: szary, buk lub brzoza 

7. Stół Stół o wymiarach: 

-długość – od 700 mm do 800 mm, 

-wysokość – od 710 mm, 

- szerokość – od 700 mm do 800 mm, 

Kolor blatu: buk, brzoza lub szary. 

Materiał podstawy:  

-stal. 

1 szt.      

8. Noże Nóż stołowy ze stali nierdzewnej. Wymiary: 

-długość od 210 mm do 220 mm. Komplet składa się z 

12 sztuk. 

20 komp.      

9. Widelce Widelec ze stali nierdzewnej. Wymiary:  

-długość od 207 mm do 210 mm. Komplet składa się z 

12 sztuk. 

20 komp.      

10. Łyżki Łyżka do zupy ze stali nierdzewnej. Wymiary: 

-długość od 180 mm do 210 mm. Komplet składa się z 

12 sztuk. 

20 komp.      

11. Łyżeczki Łyżeczka do herbaty ze stali nierdzewnej. Wymiary: 

-długość od 138 mm do 141 mm. Komplet składa się z 

12 sztuk. 

20 komp.      

12. Talerze głębokie Talerz głęboki. Wymiary: 

-pojemność 0,250 l, 

Materiał: 

szkło hartowane, 

kolor biały. 

200 szt.      



 

13. Talerze duże Talerz płytki. Wymiary: 

-średnica od 250 mm, 

-wysokość od 23 mm. 

Materiał: 

-szkło hartowane. 

Kolor biały, 

możliwość umycia w zmywarce.  

200 szt.      

14. Talerze 

śniadaniowe 

Talerz płytki. Wymiary: 

-średnica od 190 mm do 210 mm, 

-wysokość od 15 mm do 20 mm. 

Materiał: 

-szkło hartowane. 

Kolor biały, 

możliwość umycia w zmywarce. 

200 szt.      

15. Kubki Kubek ze szkła hartowanego, kolor biały. Pojemność 

od 250 ml do 290 ml. Możliwość umycia w zmywarce. 

200 szt.      

16. Stolik okrągły  

i 5 krzeseł 

Zestaw mebli składający się ze stołu z okrągłym 

blatem i  pięciu krzeseł. Krzesło:  

- wysokość siedziska od 430 mm do 460 mm, 

- kolor do wyboru: 

- zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty lub 

niebieski, 

- sztaplowane, 

- wykonane z wysokociśnieniowego laminatu. 

Stół:  

- okrągły, 

- średnica od 1100 mm do 1200 mm, 

- kolor blatu do wyboru szary, brzoza lub buk, 

- materiał blatu: laminat, 

- kolor stelaża: szary, 

- materiał podstawy: stal. 

20 komp.      


