Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo – cenowy
po zmianach z dnia 22.03.16 r.

Pakiet nr 1 – Dostawa wyposażenia zaplecza gastronomicznego
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Talerze obiadowe głębokie – średnica 205 mm,
pojemność – 0,58 l, porcelana gładka w kolorze białym,
wytrzymała powłoka szkliwa, dostosowana do używania
w kuchenkach mikrofalowych, dostosowana do mycia w
zmywarkach z funkcją wyparzania.
Talerze obiadowe płytkie – średnica 190 mm, porcelana
gładka w kolorze białym, wytrzymała powłoka szkliwa,
dostosowana do używania w kuchenkach mikrofalowych,
dostosowana do mycia w zmywarkach z funkcją
wyparzania.
Kubki do gorących napojów- pojemność 0,25 l,
wykonane ze szkła dla gastronomii
Dzbanki szklane – pojemność 1,85 l – 2 l, wykonane ze
szkła dla gastronomii.
Nalewki – pojemność – 0,40 do 0,42 l – wykonane ze
stali nierdzewnej, pozbawione spawów.
Nalewki – pojemność – 0,12 do 0,20 l – wykonane ze
stali nierdzewnej, pozbawione spawów.
Łyżki cedzakowe o średnicy 100 mm – wykonane z
jednego kawałka stali nierdzewnej, pozbawione spawów.
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Łyżki stołowe, wykonane ze stali nierdzewnej
dostosowane do mycia w zmywarkach z funkcja
wyparzania.
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Widelce stołowe wykonane ze stali nierdzewnej
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dostosowane do mycia w zmywarkach z funkcja
wyparzania.
Noże stołowe wykonane ze stali nierdzewnej
dostosowane do mycia w zmywarkach z funkcja
wyparzania.
Kosze na pieczywo pojemniki do żywności ze szczelnie
przylegającą pokrywą, wzmocniona podstawa i
wyprofilowane uchwyty, otworu w uchwytach
zapobiegające pozostawaniu wilgoci po umyciu, wymiary
– szerokość 710 mm, wysokość – 270 mm, głębokość –
440 mm, pojemność – 53 l.
Garnek 2,50 l – średnica 160 mm, wykonany zestali
nierdzewnej odpornej rdze i uderzenia z dnem
wielowarstwowym
Garnek 6,30 l – średnica 200 mm, wykonany zestali
nierdzewnej odpornej rdze i uderzenia z dnem
wielowarstwowym
Pojemniki z atestem na żywność 3 l wysokość 120 – 150
mm pojemniki plastikowe ze szczelnie przylegającymi
pokrywami.
Pojemniki z atestem na żywność 4 l– wysokość 180 –
200 mm pojemniki plastikowe ze szczelnie
przylegającymi pokrywami.
Pojemniki z atestem na żywność 5 l– wysokość 180 –
200 mm pojemniki plastikowe ze szczelnie
przylegającymi pokrywami.
Kubki plastikowe z dzióbkiem, pojemność 0,25 l
Termosy obiadowe ( menażki) – składające się z 3
pojemników, pojemność łączna pojemników 1,70 l –
2,00 l, wykończenie zewnętrzne ze stali nierdzewnej
satynowej, wykończenie wewnętrzne – stal, nierdzewna
polerowana na połysk.
Termosy do gorących napojów- konferencyjne z
przyciskiem – pojemność 1,50 l, wkład i obudowa ze
stali nierdzewnej, pokrywa i uchwyt z polipropylenu
Pojemnik termoizolacyjny z polietylenu – wykonany z

szt.

200

szt.

18

szt.

4

szt.

4

szt.

30

szt.

20

szt.

10

szt.
szt.

40
6

szt.

10

szt.

3

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

wytrzymałego materiału o właściwościach sprężystych o
bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych ,
przystosowany do transportu w pojemnikach GN.
Wymiary- szerokość – 675 mm, głębokość – 400mm,
wysokość – 290 mm.
Pojemniki gastronomiczne GN 1/6– wykonane ze stali
nierdzewnej, z ruchomymi uchwytami. Wymiary GN 1/6
– pojemność – 2,8 l, wysokość 200 mm
Pojemniki gastronomiczne GN 1/3 – wykonane ze stali
nierdzewnej, z ruchomymi uchwytami. Wymiary GN 1/3
– pojemność – 7,3 l, - wysokość – 200mm
Pokrywy GN1/3 ECO, z uszczelką silikonową szczelnie
przylegające do pojemnika, z otworem
odpowietrzającym.
Pojemniki GN1/3 wykonane ze stali nierdzewnej z
ruchomymi uchwytami wraz z szczelnymi pokrywami
GN1/3 ECO
(wymiary pojemników GN 1/3, pojemność 7,3 l,
wysokość 200mm
Pokrywy GN1/6 ECO, z uszczelką silikonową szczelnie
przylegające do pojemnika, z otworem
odpowietrzającym.
Szatkownica do warzyw + tarcze - szerokość – 360 mm,
głębokość – 340 mm, wysokość – 690 mm, zasilanie –
400V, wydajność – 750 kg/h, moc – 075 kW. Zespół
silikonowy maszyny wykonany ze stali nierdzewnej,
asynchroniczny silnik, magnetyczny system
bezpieczeństwa i hamulec silikonowy, demontowany
podajnik cylindryczny. Zestaw tarcz: plastry 2 mm i
5mm, wiórki 1,5 mm, słupki 2 x 10 mm, zestaw do
kostki ( tarcza tnąca 10 mm + siatka10 x 10 mm
Obieraczka do ziemniaków dwukomorowa- korpus
obieraczki wykonany z blachy aluminiowej – wymiary
960 mm x 715 mm x 990 mm, zasilanie 400 V, moc 1,1
kW, wydajność 500 kg/h, waga 70 kg. Obieraczka z 2
niezależnie pracującymi komorami do obierania
ziemniaków, komory wyłożone masą ścierną, która
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zapewnia dokładne obieranie bez kaleczenia. Wsad do
obieraczki 2 x 10 kg.
Patelnia elektryczna uchylna – przeznaczona do
smażenia i duszenia potraw, ręczny przechył misy w celu
zlewania sosów, regulacja temperatury w zakresie od
100 – 300 C, powierzchnia robocza misy 0,35 m 2,
regulowane nóżki. Wymiary : szerokość 800 mm,
głębokość 700 mm, wysokość 850 mm, wydajność ok.
200 kotletów/h, moc 10,8 kW, zasilanie 400 V.
Piekarnik elektryczny wolno stojący z termoobiegiem +
zestaw połączeniowy. Wymiary piekarnika 600 x 400?GN
1/1 – 600 x 445 x 285. Front urządzenia i drzwi
wykonane ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana ze
stali ocynkowanej, trzy poziomy prowadnic, ruszt
piekarnika w komplecie, kontrolki zasilania i pracy,
osobno załączona grzałka górna do zapiekania,
możliwość montażu elementów nastawnych linii Modular.

Szt.

1

Szt.

3

RAZEM

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2016 r.
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podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

