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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr  4/2021 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zadanie nr 1: Wyposażenie AGD 

1. Płyta indukcyjna dwupalnikowa – 1 szt.   

Kuchenka indukcyjna wolnostojąca przenośna dwupalnikowa – min 1x 1000W, 1x2000W, max 60x40 cm 

2. Lodówka – 1 szt.   

Min wymiary (wys x szer x gł od 170 x 50 x 60 cm) 

Rodzaj lodówki dwudrzwiowa,  

Rozmieszczenie zamrażarki na dole,  

Min pojemność chłodziarki / zamrażarki  200 l / 100 l  

Kolor biały  

Opcja drzwi dwustronnych tak,  

Właściwości chłodzenia 

Poziom hałasu maks 40 dB,  

Technologia chłodzenia chłodziarki No Frost,  

Automatyczne rozmrażanie chłodziarki tak 

Wnętrze 

Powłoka antybakteryjna tak, Materiał półek szkło,  

Oświetlenie tak,  

Inne informacje  

Anti Bacteria System, 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14127551720
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Napięcie zasilania 230 V 

Wymiary i waga 

Gwarancja producenta24 miesiące 

Świadectwo homologacji CE  

 

3. Kuchenka mikrofalowa – 1 szt.   

gotowanie, bez grilla, podgrzewanie, rozmrażanie 

Max Pojemność 23 L litrów 

Max Moc mikrofal 1300 W 

Sterowanie elektroniczne  - sensorowe 

Funkcje podstawowe gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie 

Sposób otwierania drzwi w bok  

Automatyczny dobór czasu gotowania 

System rozprowadzania mikrofal przestrzenny 

Funkcje dodatkowe 6 poziomów mocy,  

funkcja oszczędzania energii,  

szybkie rozmrażanie,  

wyświetlacz LED, zegar 

Wykończenie wnętrza emalia ceramiczna 

Kolor  stal nierdzewna / czarny / biały 

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 49 x 27 x 32cm (+/- 10%) 

Wyposażenie    

instrukcja obsługi w języku polskim, - 

karta gwarancyjna, talerz obrotowy   

Gwarancja  minimum 24 miesiące  

Świadectwo homologacji CE 

 

4. Zlewy jednokomorowe (montaż od góry na blat)- 4 szt.  
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Typ  wbudowywany  

Wymiary (szer. x głęb.)  
od 330 do 400mm x 

od 400 do 470 mm 

Wycięcie   312 x 452 mm  

Wykonanie  stal szlachetna (matowa)  

Kolor   srebrny  

Liczba komór  1  

Ociekacz  brak  

Otwór na baterię  nie  

Bateria w zestawie   nie  

Zlewozmywak odwracalny  nie  

 

5. Bateria  – 4 szt.   

DO ZLEWOZMYWAKÓW STALOWYCH  

PERLATOR NAPOWIETRZAJĄCY STRUMIEŃ WODY  

OBROTOWA WYLEWKA  

STAŁA ELASTYCZNA WYLEWKA  

KĄT OBROTU WYLEWKI 360°  

GŁOWICA CERAMICZNA 35 MM  

MOCOWANIE EASY FIX  

SYSTEM ODKAMIENIANIA  

 

 

 

 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638744008
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2328741360
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638676964
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638674490
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638675458
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2328739750
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638672606
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Zadanie nr 2: Dostawa odtwarzaczy DVD 

Przenośny odtwarzacz DVD – 5 szt. 

Odtwarzacz zasilany akumulatorowo (zasilanie akumulatorowe i sieciowe 12 V). Kompaktowa obudowa i możliwość odtwarzania płyt. Posiada  

wbudowane głośniki, złącze USB, czytnik kart pamięci SD/MMC, wyjście AV oraz wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Zapewnia odtwarzanie 

obrazu w formatach JPEG, MPEG oraz dźwięk w standardach MP3. W zestawie pilot, ładowarka samochodowa, słuchawki. Gwarancja min. 24 

miesiące. 

Przekątna ekranu [cal] min  9 

Rozdzielczość [px] min 800 x 480 

Złącze USB  Tak 

Rodzaj odtwarzanych płyt: CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, SVCD 

 

Zadanie nr 3: Dostawa zmywarki 

1) Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania – 1 szt.   

sterowanie elektromechaniczne 

czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort 

pracy 

ergonomiczny uchwyt 

przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 

maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm 

precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego 

cykl mycia 120 s lub 180 s 

wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h 

pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach) 

kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 

2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) 
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zużycie wody 2.5 l/cykl 

kosz 500x500 mm 

w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce 

uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V 

opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego 

Moc elektryczna : 3.4/4.9 kW 

Napięcie - U : 230/400 V 

Materiał wykonania : stal nierdzewna 

Szerokość - W : 565 mm +/- 10 % 

Głębokość - D : 665 mm+/- 10 % 

Wysokość - H : 835 mm+/- 10 % 

 

 

Zapytanie nr 4: Wyposażenie kuchni 

 

1. Wyposażenie kuchni – 1 zestaw  

1) Blat kuchenny (pietra beż) – 2 szt. 

a) Długość 1,02 m - szer. 60 cm, gr 38mm (1 szt.) 

b) Długość 2,15 m - szer. 60 cm, gr 38mm (1 szt.) 

 

 Grubość blatu wynosi 38 mm. 

2) Szafka 90 dolna pod  zlew (orzech) z płyty meblowej mdf- 3 szt. 

 o wymiarach, 
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szerokość 90 cm z blatem,  

wysokość 86 cm  z blatem, 

głębokość 60 cm z blatem 

stopki / nogi: metal + tworzywo 

Dolna szafka kuchenna  o szerokości 90 cm przeznaczona pod zlew. Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania. 

Przykładowy wzór 

 

 

3) Szafka 30 dolna lewa (orzech) z płyty meblowej mdf- 1 szt. 

o wymiarach  

szerokość 30 cm z blatem,  

wysokość 86 cm  z blatem, 

głębokość 60 cm z blatem 

stopki / nogi: metal + tworzywo 

Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania 

Przykładowy wzór 
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 4) Blat narożny (pietra beż) – 1 szt. 

Blat narożny odpowiadający wielkości szafki narożnej dolnej (pkt 5) 

 

Grubość blatu wynosi 38 mm. 

 

 

 

5) Szafka narożna dolna z półką (orzech) z płyty meblowej mdf- 1 szt. 

o wymiarach  

głębokość 60 cm z blatem 

stopki / nogi: metal + tworzywo 

Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania 

Przykładowy wzór 

 

6) Szafka 90 górna witryna (orzech) z płyty meblowej mdf- 1 szt. 

szerokość 90 cm  

wysokość 72 cm 
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głębokość 31 cm 

Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania 

Przykładowy wzór 

 

 

7) Szafka 90 górna witryna (orzech) dzielona poziomo, front pełny z płyty meblowej mdf- 1 szt. 

szerokość 90 cm  

wysokość 72 cm 

głębokość 31 cm 

Zawiasy zastosowane w szafce posiadają funkcję samodomykania. 

Przykładowy wzór 

 

8) Listwa przyblatowa 3mb aluminium 

9) Listwa przyblatowa 2mb aluminium  

10) Listwa przyblatowa 1mb aluminium  

11) Narożnik listwy przyblatowej aluminium (2 x zewnętrzne 4 x wewnętrzne) – łącznie 6 szt. 

12) Kocówka listwy przyblatowei aluminium – 2 szt. 

13) Listwa montażowa (1 szt.=2 mb) – 3 szt. 
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W cenie musi zostać uwzględniony koszt dostawy do siedziby zamawiającego oraz montaż.  

 

UWAGA  

WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ 

1) Opisy oferowanego sprzętu, urządzeń, akcesoriów, materiałów zawierające parametry techniczne. 

2) Szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania. Dodatkowo 

Zamawiający wymaga wskazania nazwy modelu lub numeru katalogowego oraz nazwy producenta oferowanych produktów. 

 


