Załącznik nr 1 do ogłoszenia
o konkursie ofert nr SP3.ZP.271.3.02.2018

Zakup gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa oraz wyposażenia kuchni i
stołówki Szkoły Podstawowej Nr 3 /B.O./
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA 1,1 kW – 1 szt.
podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej, zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie,
głowica, ślimak i taca wykonane ze stali nierdzewnej, rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka, zabezpieczenie
przeciwprzeciążeniowe, antypoślizgowe nóżki
2. PORCELANA
a) Talerz płytki 190 mm - 150 szt.
b) Talerz płytki 240 mm - 150 szt.
c) Talerz głęboki 204 mm - 150 szt.
d) Kubek 85 mm - 200 szt.
3. GARNKI ZE STALI NIERDZEWNEJ:
a) 3600 ml - 2 szt.
b) 2200 ml - 2 szt.
c) 2800 ml - 2 szt.
4. ZESTAW GARNKÓW 8-CZĘŚCIOWY – 1 kpl.
8 elementowy zestaw naczyń, 3 garnki z pokrywkami śr. 160 h 75 mm 1,6 l, śr.180 h 85 mm 2,2 l, śr.220 h 150 mm
5,8 l, rondel z pokrywką śr. 140 h 65 mm 1 l, pokrywy wykonane ze szkła hartowanego i stali nierdzewnej z
otworem do uwalniania pary
5. POKRYWKI ZE STALI NIERDZEWNEJ :
a) 360 mm - 1 szt.
b) 280 mm - 1 szt.
6. MISKA STALOWA SATYNOWANA:
a) 200 mm - 2 szt.
b) 300 mm - 2 szt.
7. PRZYBORY KUCHENNE profesjonalne, pozbawione spawów, wykonane z jednego kawałka stali
a) łyżka cedzakowa śr. 120 - 2 szt.
b) chochla śr. 100 - 2 szt.
c) łopatka do przewracania 320 - 2 szt.
d) ubijak do piany - 2 szt.
e) otwieracz do konserw L220 - 1 szt.
f) wieszak z haczykami (6 haczyków) - 1 szt.
g) radełko proste śr. 57 L190 mm - 1 szt.
h) widelec do przewracania L320 - 2 szt.
i) obieraczka do warzyw L165 - 2 szt.

8. RĘKAWICE KUCHENNE TERMICZNE - 2 szt.
wykonane z bawełny impregnowanej przeciwogniowo, 2-palczaste
9. WARNIK 19 L. - 1 szt.
urządzenie do podgrzewania lub zagotowywania wody, zakres regulacji termostatu od 30 do 110 st. Celsjusza,
wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku, termostat bezpieczeństwa, bezkropelkowy kranik, urządzenie wykonane z
wysoko wypolerowanej stali nierdzewnej, zabudowana grzałka, kontrolka zasilania, kontrolka zakamieniania
10. LAMPA OWADOBÓJCZA 100 mm - 1 szt.
lampa UV do zwalczania owadów latających, cicha praca, nie wydziela zapachów, do użytku tylko wewnątrz
pomieszczeń, urządzenie energooszczędne i wydajne, obudowa łatwa do czyszczenia, z wyjmowaną dolna tacą,
pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu, posiada uchwyt łańcuchowy, zasięg działania 20
metrów
11. GOFROWNICA - 1 szt.
obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, dwie płyty żeliwne z powłoką ceramiczną, płynna regulacja temperatury,
bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia, wymiary: W 255 mm, D 410 mm, H 265 mm, M 20 kg,
P 2,0 kW, U 230 V
12. WAGA POMOCNICZA WODOODPORNA - 1 szt.
przeznaczona do pracy na kuchni, ciekłokrystaliczny wyświetlacz, wielokrotne tarowanie, możliwość pracy bez
zasilania, zabezpieczenie przed przeciążeniem, waga wodoodporna, zasilanie akumulatorowe i sieciowe, czas
pracy na zasilaniu akumulatorowym ok. 50 godz., funkcja ważenia kontrolnego, czas stabilizacji pomiaru ok. 0,5
sek., 2 wyświetlacze ciekłokrystaliczne z podświetleniem, 4 regulowane nóżki, podświetlana poziomica, obudowa
ze stali nierdzewnej, wymiary: W 256 mm, D 280 mm, H 121 mm, M 3,9 kg, Zakres 15 kg, Dokładność 2,0 g
13. KRAJALNICA DO WĘDLIN I SERÓW - 1 szt.
przeznaczona do krojenia wędlin i serów, obudowa wykonana z anodowanego aluminium, demontowany wózek
ułatwia utrzymanie w czystości, wbudowana ostrzałka, regulacja krojenia 0-10 mm, osłona noża, ruchoma ścianka
oraz nóż pokryte są nieprzywierającą powłoką, wymiary: śr. noża 220 mm, W 380 mm, D 440 mm, H 340 mm, M
14 kg, P 0,15 kW, U 230 V
14. WANNA OKRĄGŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z UCHWYTAMI 500 m - 1 szt.
15. NOŻE KUTE wyprodukowane z kutego pręta stalowego
a) nóż kuchenny L 250 mm - 1 szt.
b) nóż kuchenny L 230 mm - 1 szt.
c) nóż kuchenny L 90 mm - 1 szt.
16 PÓŁMISEK KWADRATOWY W 290 mm, D 290 mm, H 25 mm - 8 szt.

