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                                                                                                         Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Oznaczenie kodu CPV: 

39 10 00 00 – 3 meble 

39 71 10 00-9 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi. 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zainstalowanie wyposażenia kuchni w Domu Dziennego 

Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69, tj.: 

1) stołu roboczego ze stali nierdzewnej, 

a. stół o wymiarach: długość 2 300 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm, z dwoma zlewami, 

półką i szafką z trzema szufladami, komory po prawej stronie, 

b. zlewy i blat wykonane ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304 o wysokiej odporności na kwasy 

i środki chemiczne, 

c. stabilna konstrukcja spawana stołu, 

d. stopki regulowane +/_15 mm, 

e. maskownica czołowa w standardzie, pozwalająca utrzymać czystość mebli gastronomicznych, 

f. nogi stołu ze zlewem wykonane z profilu 40x40x1,2 mm, 

g. stół wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę, 

h. płyta z przetłoczeniem obniżającym o około 10 mm z przodu i boków, 

i. półka wzmocniona usztywnieniem, 

j. szuflady wysuwane na prowadnicach dwuczęściowych, 

k. głębokość szuflady 150 mm. 

l. uchwyty szuflad w formie przetłoczeń – łatwe otwieranie i czyszczenie, 

ł. stół ze zlewem na 6 nogach w celu zapewnienia maksymalnej stabilności, 

m. komory o wymiarach: 500x400 mm lewa i prawa 600x450 mm, 

n. bez otworu na baterie.   

2) dwóch szafek ze stali nierdzewnej, 

a. szafka wisząca o wymiarach: długość 1 100 mm, głębokość 300 mm, wysokość 600 mm. Szafka 

wisząca, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Szafka spawana. Przestawne półki. Drzwi 

suwane. Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/metr kwadratowy. 

b. szafka wisząca, perforowana – ociekowa, o wymiarach: długość 1 200 mm, głębokość 300 mm, 

wysokość 600 mm. Mocowana za pomocą wsporników technicznych. Szafki wykonać należy ze stali 

nierdzewnej. 

3) piekarnika wolnostojącego ze stelażem,  

a. przystosowany do pieczenia produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem mięs i ciast, 

b. piekarnik winien posiadać: 

 - niezależnie działające grzałki górną i dolną,  

- opiekacz,  

- termoobieg,  

- termostat umożliwiający utrzymanie temperatury w zakresie 50+2750C,  

- posiadać zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem temperatury,  



- świecącą lampkę sygnalizacyjną oznaczającą, że urządzenie jest włączone i ostrzegającą 

użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,  

c. trzony wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304.   

4) szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej, 

a. szafa chłodnicza wyposażona w: 

- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, 

- automatyczne odszranianie, 

- filtr przeciwpyłowy, 

- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, 

- samodomykające się drzwi, 

- profilowany uchwyt otwierania drzwi, 

- półki 

b. w komplecie 8 półek, 

c. o wymiarach: 

- wysokość – 1 950 mm, 

- głębokość – 745 mm, 

- szerokość – 600 mm, 

d. zasilana – napięcie 230 V 

5) regału wolnostojącego, 

Regał 3 półkowy stanowiący podstawę pod piekarnik elektryczny. O wymiarach: długość 750 mm, 

głębokość 700 mm, wysokość 1 250 mm. Mebel należy wykonać ze stali nierdzewnej. Nogi łączone        

za pomocą śrub. 

 

3. Meble oraz zakupiony sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni winien być: 

a. łatwy w obsłudze,  

b. bezpieczny,  

c. masywny, 

d. solidny 

 

4. Wyprodukowany winien być zgodnie z normami UE.  

5. Posiadać: 

a. znak CE,  

b. deklarację zgodności WE, 

 c. atest SANEPID-u. 

 

 

Sporządził: 

D. Milczarek 

 

                                                                                                                              

 

 


