
 
Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim 
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Opis przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Rodzaj Opis Ilość sztuk 

1.  zmywarka 

Wysokość 85 cm 
Szerokość 60 cm 
Głębokość 60 cm 
Okres gwarancji 24 miesiące 
Klasa energetyczna A++ 
Pojemność [il. kompletów] 14 
Klasa zmywania A 
Klasa suszenia A 
Zużycie wody na cykl – poniżej 10 l 
Poziom hałasu – mniej niż 48 db 
System suszenia Statyczny 
Zabezpieczenie przeciwwypływowe  
Programy zmywania: Zmywanie wstępne, Codzienny, Delikatny Szkło, szybki, ECO, Intensywny, Multizone, Antybakteryjny, 
Nocny, Automatyczny   
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2.  Bielizna stołowa 
1) obrus biały 124 x 180 plamoodporny, Poliester; 
2) nakładka na obrus 40/140 cm, kolor bordo lub zbliżony; 
3) serwetki flizelinowe 40x40 – 60 szt, kolor bordo lub zbliżony. 
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3.  zastawa stołowa 

Serwis obiadowy na 12 osób 
Biała porcelana, nowoczesny design - kwadrat 
Nadaje się do zmywarki i mikrofalówki 
W skład wchodzi: 
- talerz obiadowy >25 cm 
talerz deserowy >20 cm 
salaterka kwadratowa >15 cm           
półmisek prostokątny >30 cm 
półmisek prostokątny >20 cm 
salaterka kwadratowa >20 cm 
salaterka kwadratowa >10 cm 
waza z pokrywką >2,5l 
sosjerka ~400 ml 
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4.  garnki kuchenne 

1) 10 litrów ze stali nierdzewnej z pokrywką, dno indukcyjne, średnica ok 30 cm, wysokość ok 20 cm, gwarancja 10 lat  
2) zestaw 4 garnków ze stali nierdzewnej z pokrywkami: śr: 16cm/poj: 1,5 l; śr: 18cm/poj: 2 l; śr: 20cm/ poj: 3l; śr: 24cm/poj: 

5l 
1) 5 l ze stali szlachetnej ze szklaną pokrywką 
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5.  Zestaw sztućcy 

Zestaw ze stali nierdzewnej 
Po 40 sztuk łyżek dużych, widelców, noży, łyżeczek, widelczyków, 
4 zestawy sztućców serwisowych: łyżka wazowa, łyżka do sosów, łyżka cedzakowa 
1 zestaw sztućców specjalnych: do homara, do raków, do ślimaków, do kawioru,  do ryb, do ostryg 
Po 1 szt. Nóż i widelec do tranżerowania, szczypce do szparagów, szczypce do makaronu, nóż i łopatka do tortu, szczypce 
do ciasta ( 3 szt) 
Łyżeczki do cukru 5 szt 
Szczypce do cukru w kostkach 3 szt 
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6.  sokowirówka 

wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej 
blokada przed uruchomieniem nieprawidłowo złożonego urządzenia 
pojemniki na miąższ i sok 
obroty 23000/min 
2 biegi silnika 
stabilna podstawa antypoślizgowa 
instrukcja w języku polskim 
Załączone wyposażenie: pojemnik na miąższ, pojemnik na sok, popychacz, rozdrabniacz, szczotka do czyszczenia, 
pokrywa, filtr 
Gwarancja: 24 miesiące 
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7.  Wyciskacz do cyt. 

Moc: 90 W 
Napięcie znamionowe: 220/240 V - 50/60 Hz 
Waga urządzenia: ~2 kg 
Filtr na pestki 

1 

8.  termometr 

Termometr kuchenny do żywności 
Specyfikacja sondy termometru Zgodność z HACCP 
Dokładność podstawowa (+/-) °C 0.5 °C 
Maksymalny zakres pomiarowy temperatury +250 °C 
Minimalny zakres pomiarowy temperatury -40 °C 
Rozdzielczość temperatury 0.1 °C 
Długość czujnika 105 mm 
Rozdzielczość 0.1 °C 
Typ czujnika Czujnik bagnetowy 
Dokładność podstawowa ±0,5 °C 
Zasilanie 1 x LR44 
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9.  waga 

Elektroniczna waga kuchenna 
Dokładność pomiaru 1 g 
Jednostki wagowe: G - gram, Oz - uncja, Lb - funt, Ml - mililitr 
Zasilanie: bateria CR2032 
Maksymalne obciążenie [g]: 5000 
Gwarancja 24 miesiące 
Wyposażenie: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, Misa 
Funkcje dodatkowe: Wyświetlacz LCD, Automatyczne wyłączanie, Automatyczne tarowanie (zerowanie), Pomiar objętości 
płynów, Wskaźnik zużycia baterii 
Wskaźnik przekroczenia obciążenia: Tak 
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10.  Zestaw noży 

Zestaw noży ze stali nierdzewnej: 
Noże wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej HRC 52-55. 
Antypoślizgowa rękojeść z ochroną na palce. 
W zestawie: 
- nóż do obierania 11 cm  
- nóż do pomidorów 12 cm  
- nóż do chleba 23 cm  
- nóż do szefa kuchni (azjatycki) 17cm  
- nóż kuchenny 20 cm 
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11.  termos 

Wykonany ze stali szlachetnej INOX - MATOWY, 
System podwójnych ścianek termoizolacyjnych, izolacja próżniowa, 
Możliwość wylewania płynów bez zdejmowania korka, 
Przeznaczony do napojów gorących i zimnych, korek podwójnie izolowany uszczelką 
Odporny na uszkodzenia.  
Wymiary: 
Wysokość: 25 cm. 
Pojemność 1,5 lit 

5 

12.  Kosz na odpady Kosz do segregacji odpadów z trzema obrotowymi pojemnikami o łącznej pojemności 35 l. 3 

13.  ekspres do kawy 

Przelewowy ekspres do kawy. 
Funkcje: Parzona kawa; Parzona herbata 
Automatyczne wyłączenie 
Kontrolka 

Moc：1000W 

Napięcie：220-240V 

Pojemność 1250ml (10 FILIŻANEK) 
Materiał wykonania PP i stal nierdzewna 
Instrukcja PL 
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14.  deska do krojenia 

Zestaw 6 desek z wycięciem w różnych kolorach: 
długość: ~32 cm 
szerokość: ~26c m 
materiał: polipropylen 
kształt: prostokątny 
kolory: 6 różnych kolorów 
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15.  podgrzewacz 

Podgrzewacz ze stali nierdzewnej GN 1/1 
W komplecie:  
2 pojemniki na paliwo i 1 pojemnik GN 1/1  
Podstawę można piętrować 
Unoszona pokrywa z uchwytem 
Boczne uchwyty do przenoszenia 
Głębokość misy 100 mm 
Pojemność: 9 litrów 
Piętrowanie: tak 
Materiał wykonania: stal nierdzewna 
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16.  lustera do potraw 
1) taca do serwowania potraw szklana długość: ok. 50 cm, szerokość: ok 30 cm, wysokość: 3 cm, taca wykonana jest ze 

szkła optycznego w kolorze srebrnym, posiada antypoślizgowe nóżki, gwarancja 2 lata; 
2) patera do serwowania potraw czarna 1/1 GN, falowana, antypoślizgowe nóżki 

1 
 
1 

17.  patera Patera lustrzana czarna 1/2 GN, antypoślizgowe nóżki 2 

18.  mleczniki 

Dzbanek do mleka porcelanowy 
Pojemność 150 ml  
Wysokość całkowita ~8,0 cm  
Kolor: Biały 
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19.  warnik 
Automat do wrzątku i grzanego wina, herbaty 
Pojemność: 8 litrów  
Moc: 1800 W 
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20.  czajnik 

element grzejny: Płaska grzałka płytkowa 
Otwieranie pokrywy: Przycisk 
Wykonanie: Stal nierdzewna 
Pojemność [l]: 1.7 
Filtr: Tak 
Obrotowa podstawa: Tak 
Wskaźnik poziomu wody: Przezroczyste okienko 
Funkcje dodatkowe: Lampka kontrolna, Schowek na przewód, Podświetlany włącznik 
Moc grzałki [W]: 2200 
Zabezpieczenia: Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, Zabezpieczenie przed gotowaniem na sucho 
Wyposażenie: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna 
Gwarancja: 24 miesiące 
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21.  pojemnik GN 

Pojemnik gastronomiczny GN 1/6 
głębokości 15 cm 
stali nierdzewna  
zakres temperatur: od -20 do 300ºC 
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22.  mikser 

Zasilanie sieciowe 230-240 V 50/60 Hz 
Moc silnika 400 W 
Regulacja obrotów mechaniczna-skokowa 
Liczba poziomów obrotów 5 
Funkcje mieszanie, miksowanie, ubijanie piany   
Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, końcówka do miksowania, końcówki do ubijania 
(trzepaczki)    
Gwarancja 24 miesiące 
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23.  blender 

Zasilanie sieciowe 230-240 V 50/60 Hz 
Moc silnika 600 W 
Liczba poziomów obrotów 1 
Praca pulsacyjna tak 
Wykonanie misy roboczej: tworzywo sztuczne 
Możliwość mycia końcówek w zmywarce: tak 
Funkcje: miksowanie, rozdrabnianie (siekanie), ubijanie piany   
Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, końcówka do miksowania, końcówka do ubijania 
(trzepaczka), kubek miksujący, minimalakser   
Gwarancja 24 miesiące 
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24.  patelnia 

Funkcje: Wskaźnik nagrzania 
Powłoka wewnętrzna: Inna nieprzywierająca 
Powłoka zewnętrzna: Stal nierdzewna 
Średnica patelni: 24 cm 
Gwarancja Producenta 24 miesiące 
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25.  kokilki 

Naczynie do zapiekania ceramiczne 
Pojemność: 150 ml  
Wysokość ok 4 cm  
Średnica ok 9,0 cm  
Kolor: Biały  
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26.  bemar 

Bemar elektryczny stołowy 
Wymiary (dł; szer; wys): ~ 34x54x25 cm 
Zasilanie: 230 V 
Moc: 1.2 kW 
Zakres temperatury: 0-90 ºC 
Wsad: 1 GN 1/1 
Sterowanie komór:  centralne 
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