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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 

Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu 

Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe 

Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/2016 

dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8 

ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jedn.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996). 

 

 

 

W związku z realizacją projektu nr: RPMA.10.03.01-14-4068/16 pt. „Postaw na zawód, postaw na 

siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego    

 

ZAMAWIAJACY 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II 

ul. Zwoleńska 12,  

27-300 Lipsko 

kieruje zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia niezbędnego do kształcenia w technik żywienia  

i usług gastronomicznych w ramach projektu.    

                              
1. Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 1) oraz w projekcie umowy (załącznik nr 4), które stanowią integralną część 

zapytania ofertowego. 

2. Oferent zostaje związany ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty. 

3. Szacunkowa wartość zamówienie nie przekracza 50 ty. złotych netto o, tj. bez podatku od 

towarów i usług (VAT), wobec czego Zamawiając nie jest zobowiązany do stosowania zasady 

konkurencyjności.  

4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

5. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. 

8. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

9. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 

oraz nie podlega wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 

10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

11. Kryterium wyboru oferty: Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest 

cena brutto. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

a. O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

b. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

oferty. 
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c. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, 

zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania kolejnej ich oceny. 

d. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, 

skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 

e. Niniejsze postępowania prowadzone jest bez zastosowania obowiązujących w innych 

wypadkach, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poza art.4 pkt.8. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentem, 

który zaproponował najniższą cenę, w przypadku gdy zaoferowana cena będzie wyższa niż 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku gdy Oferent, 

który zaproponował najniższą cenę nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający przeprowadzi 

negocjacje z Oferentem, który zaproponował kolejną najniższą cenę spośród pozostałych 

ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

14.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

15. Ofertę należy składać na formularzach: formularz cenowy (załącznik nr 2), dane dotyczące 

Wykonawcy, oświadczenie (załącznik nr 3), parafowany wzór umowy (załącznik nr 4), które 

stanowią załącznik do zapytania ofertowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

04.11.2016r do godziny 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Lipsku, ul. Zwoleńska 12 , 27-300 Lipsko 

16. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: 

„Wyposażenie technikum żywienia i usług gastronomicznych 

dotyczy części nr ………….. 

 Nie otwierać przed 2016.04.11 do godz. 12.00” 

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez 

otwierania. 

17. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 04.11.2016r. godzinie 12.00 w sekretariacie 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku. 

18. W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt e-mailowy wekst.projekty@wp.pl 

lub telefoniczny 48/ 3783-029, osoba do kontaktu: Sylwia Mroczkowska 

 

         Zatwierdzam 

         

/mgr Mieczysław Mejzner/ 

                        /Dyrektor/ 

          

    

    

    

    

  
 

 

Załączniki: 

1. charakterystyka przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 

2. formularz cenowy - zał. nr 2 

3. oświadczenie, dane dotyczące Wykonawcy – zał. nr 3 

4. projekt umowy - zał. nr 4 

mailto:wekst.projekty@wp.pl
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Załącznik nr 1, nr EKST.042.2.2.4.24.2016 
 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do kształcenia w zawodzie technik żywienia  

i usług gastronomicznych w ramach realizacji projektu RPMA.10.03.01-14-4068/16 pt. „Postaw na 

zawód, postaw na siebie”. 

 

Część I – wyposażenie pracowni obsługi konsumenta; 
 

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu 

Jednostka 

miary 

Łącznie  

liczba 

jednostek 

zamawianych 

1 Pomocnik kelnerski 

Pomocnik kelnerski 655x500x1100 mm (4 GN) 

Stalgast lub równoważny pomocnik kelnerski o 

następujących parametrach: 

1) Skrętne kółka; 

2) Obudowa kółka - stal nierdzewna; 

3) Maksymalna wysokość pojemników GN 1/4 do 

150 mm; 

4) 4 pojemniki GN; 

5) Pomocnik kelnerski spawany;  

6) Gwarancja min. 1 rok; 

7) Minimalne wymiary: szerokość - 655 mm, 

głębokość - 500 mm, wysokość -1100 mm; 

sztuka 1 

2 Wózek kelnerski Wózek kelnerski 2-półkowy Stalgast lub 

równoważny wózek kelnerski 2-półkowy o 

następujących minimalnych parametrach: 

1) odległość między półkami 565 mm; 

2) maksymalny udźwig do 110 kg; 

3) posiada hamulce; 

4) kółka gumowe; 

5) polecane do powierzchni płaskich; 

6) materiał wykonania stal nierdzewna; 

7) minimalne wymiary: wysokość  920 mm, 

głębokość 540 mm, szerokość 860 mm; 

8) gwarancja min. 1 rok; 

sztuka 2 

3 Podgrzewacze do 

potraw ze stali 

nierdzewnej  

z pojemnikiem 

gastronomicznym  

GN1/1 65 mm  

i pokrywą 

Podgrzewacz Roll Top Classic lub równoważny 

podgrzewacz o następujących minimalnych 

parametrach: 

1) otwierana pokrywa (kąt 90°); 

2) wysoka jakość wykonania, posiada uchwyty 

boczne do przenoszenia; 

3) w komplecie: 2 pojemniki na paliwo, paliwo do 

podgrzewaczy pojemnik gastronomiczny GN 1/1 

65 mm; 

4) uchwyty umożliwiające montaż grzałki; 

5) gwarancja min. 1 rok; 

6) minimalne wymiary: szerokość - 600 mm, 

głębokość - 360 mm, wysokość - 380 mm; 

7) pojemność min. 9 l; 

8) Materiał wykonania stal nierdzewna; 

sztuka 3 



 

  

Postaw na zawód, postaw na siebie  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

4 Warnik do wody Warnik do wody 10l lub równoważny warnik do 

wody o następujących minimalnych parametrach: 

1) zakres regulacji termostatu 30÷100°C; 

2) termostat bezpieczeństwa; 

3) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku; 

4) bezkropelkowy kranik; 

5) czas zagotowywania wody ok. 25 min; 

6) zabudowana grzałka; 

7) kontrolka zasilania; 

8) urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub 

zagotowywania wody; 

9) parametry: wysokość - 460 mm, średnica -225 

mm, pojemność - 10 l; 

10) materiał wykonania: stal nierdzewna; 

11) napięcie - U: 230 V; 

12) moc elektryczna: 2.4 kW; 

13) gwarancja min.12 miesięcy; 

sztuka 2 

5 Taca kelnerska 
Taca kelnerska o następujących minimalnych 

parametrach: 

1) okrągła; 

2) antypoślizgowa; 

4) kolor –czarny; 

5) gwarancja min. 1 rok; 

6) wysokość -25 mm; 

7) średnica -405 mm; 

sztuka 6 

6 Kuchenka 

mikrofalowa 

Kuchenka mikrofalowa Stalgast 900 W  lub 

równoważna kuchenka mikrofalowa o 

następujących minimalnych parametrach: 

- sterowanie manualne; 

- 5 poziomów mocy; 

- funkcja rozmrażania; 

- obrotowy talerz o średnicy 270 mm; 

- zakres zegara 30 minut; 

- komora oraz obudowa urządzenia wykonane ze 

stali nierdzewnej; 

- pojemność komory min. 25 litrów; 

- min. wymiary wewnętrzne komory: 

342x364x232 mm; 

- moc mikrofal 900 W; 

- gwarancja min. 12 miesięcy; 

sztuka 1 

7 Zmywarka do naczyń 

i szkła 

Zmywarka Stalgast 400V4,9kW lub równoważna 

zmywarka o następujących parametrach 

minimalnych: 

- urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej; 

- uchwyt drzwi profilowany ze stali nierdzewnej; 

- 2 pary ramion myjąco-płuczących - góra/dół; 

- 1 cykl pracy - 180 sekund; 

- pojemność komory - 26 l; 

- pojemność bojlera - 5,5 l; 

-maksymalna wysokość wsadu 320 mm; 

- kosz 500x500 mm; 

- kosz do talerzy, uniwersalny i pojemnik na 

sztućce w standardzie; 

- dozownik płynu nabłyszczającego w standardzie; 

- spełnia wymagania technologiczne konieczne 

przy wdrażaniu systemu HACCP; 

- zużycie wody 2,5l/cykl; 

sztuka 1 



 

  

Postaw na zawód, postaw na siebie  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

- możliwość montażu pompy wspomagającej 

płukanie; 

- używać wody o twardości do 6°dH w skali 

niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie 

kamienia na grzałkach co może spowodować 

uszkodzenie i utratę gwarancji); 

- szerokość 565 mm; 

- głębokość 635 mm; 

- wysokość 825 mm; 

- gwarancja min. 12 miesięcy; 

 
Część II – Wyposażenie barowe do pracowni obsługi konsumenta; 

 

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu 

Jednostka 

miary 

Łącznie  

liczba 

jednostek 

zamawianych 

1 Kruszarka do lodu 

Kruszarka do lodu Hendi lub równoważna 

kruszarka do lodu o następujących minimalnych 

parametrach: 

- urządzenie rekomendowane jest do dużej i małej 

gastronomii, można je stosować również w 

warunkach domowych; 

- cechy produktu: 

    Szeroka rynienka do lodu wykonana z   

tworzywa ABS oraz obudowa wykonana ze 

szczotkowanej stali nierdzewnej; 

   Noże ze stali nierdzewnej i wytrzymały 

mechanizm kruszący; 

   Przezroczysty, nietłukący pojemnik o maks. 

pojemności równej 12 kubkom pokruszonego 

lodu; 

    Wydajność: do 12 kg/h; 

    Nie jest przeznaczona do pracy ciągłej; 

- wymiary w mm: 170x220x(H)460; 

- moc (w): 80; 

- napięcie (V): 230; 

- gwarancja min. 12 miesięcy; 

 sztuka 2 

2 Kostkarka do lodu Kostkarka Kitchen Line 12kg/24h Hendi lub 

równoważna kostkarka do lodu o następujących 

minimalnych parametrach: 

- urządzenie rekomendowane jest do mniejszej 

gastronomii; 

- cechy produktu:  

     model stołowy;  

     obudowa wykonana z tworzywa ABS; 

     produkcja kostek metodą zalewową,  zdolność 

mrożenia 12 kg na 24 h; 

    pojemnik zasobu 3,2kg; 

   wytwarzanie 9 kostek na cykl (do wyboru 3 

wielkości); 

    bez stałego podłączenia do wody  

    środek chłodzący: R134A; 

    pojemność: 100 kostek; 

-gwarancja min. 1 rok; 

- wymiary: szerokość 320 mm, głębokość 367 

mm, wysokość 378 mm; 

- napięcie 230 V; 

sztuka 1 
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- moc elektryczna  200 W; 

3 Mikser barowy Mikser barowy Hendi lub równoważny mikser 

barowy o następujących parametrach 

minimalnych:  

- shaker do koktajli mlecznych; 

- do przygotowania frappe, koktajli, shake’ów, 

sorbetów itp.; 

- stelaż aluminiowy, obudowa silnika 

chromowana; 

- kubek min. 0,5 l ze stali nierdzewnej; 

- mikser załącza się automatycznie po 

podwieszeniu kubka; 

- prędkość: min.15000 obr./min.; 

- waga: max. 3 kg; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- wymiary szerokość  160 mm, głębokość 190 

mm, wysokość 490 mm; 

- napięcie 230 V; 

- moc elektryczna 140 W; 

sztuka 1 

4 Blender 

profesjonalny 

Blender o wysokiej mocy Hendi lub równoważny 

blender profesjonalny o następujących 

parametrach: 

- profesjonalny blender o wysokiej mocy, idealny 

do dużej i małej gastronomi świetnie sprawdza się 

również w domowych warunkach; 

- idealny do rozdrabniania owoców i warzyw, 

przygotowywania koktajli, smoothies i deserów, a 

także kruszenia lodu; 

-zdejmowany, nietłukący dzbanek o pojemności 

2,5 l z pokrywką oraz kołek dociskowy w 

zestawie; 

- dzbanek wykonany z tritanu niezawierającego 

BPA, odporny na działanie temperatury: od -40˚C 

do +90˚C;  

- wymienny nóż ze stali nierdzewnej; 

- korpus i pokrywka z tworzywa ABS;  

- silnik z regulacją prędkości i funkcją pracy 

pulsacyjnej – prędkość obrotowa od 14000 

obr./min. do 25000 obr./min. (bez obciążenia); 

- zabezpieczenie przed przegrzaniem i 

przeciążeniowe; 

- gwarancja min. 12 miesięcy; 

- wymiary w mm: 270x250x(H)550; 

- moc (w): 1500; 

- napięcie (V): 230; 

sztuka 1 

5 Sitko barmańskie Sito barmańskie wykonane ze stali nierdzewnej. 

Cechy produktu: 

- długość 165 mm; 

- wykonane ze stali nierdzewnej; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 82 mm; 

-głębokość 28 mm; 

sztuka 4 

6 Otwieracz barmański Klasyczny otwieracz barmański. 
Cechy produktu: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-3-funkcyjny; 

sztuka 4 
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- model zakrzywiony; 

- szerokość 110 mm; 

7 Mata barmańska Mata barmańska.  

Cechy produktu: 

- praktyczna podkładka z wytrzymałego tworzywa 

sztucznego; 

- czyszczenie wilgotną ściereczką lub płukanie 

pod bieżącą wodą; 

- szerokość 450 mm; 

- głębokość 300 mm; 

sztuka 4 

8 Miarka barmańska Miarka barmańska dwustronna – 25 ml/35 ml 

pakowana w blister, 

Cechy produktu:  

- wykonana ze stali nierdzewnej; 

- wysokość 75 mm; 

- średnica 40 mm; 

 

 

sztuka 

 

 

2 

9 Miarka barmańska Miarka barmańska dwustronna i pojemności 

0,25 ml oraz 50 ml wykonana ze stali 

nierdzewnej. Wysokość 85 mm. Średnica 40 mm. 

 

 

sztuka 

 

 

2 

10 Szufelka barmańska Szufelka barmańska wykonana z aluminium. 

Szerokość 78mm. Głębokość 48 mm. Wysokość 

78 mm. Wysokość 2015 mm.  
 

 

sztuka 1 

11 Pojemnik barmański Pojemnik barmański na dodatki do drinków - 5 

częściowy; 

Cechy produktu: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

- przezroczysta pokrywa wykonana z 

polipropylenu; 

- w zestawie 5 białych pojemników-wkładów; 

 

 

 

 

sztuka 

 

 

 

 

2 

12 Moździerz Moździerz wykonany ze stali nierdzewnej do 

ucierania i ugniatania składników do drinków. 

Cechy produktu: 

- długość 207 mm; 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

- można myć w zmywarkach; 

 

 

 

sztuka 

 

 

 

2 

13 Pomocnik barmański Pomocnik barmański.  

Cechy produktu:  

- 6-częściowy: na serwetki, słomki, mieszadełka 

itp. 

- pojemnik na serwetki 130×130 mm;  

- szerokość 245 mm; 

- głębokość 147 mm; 

- wysokość 112 mm; 

 

 

 

 

sztuka 

 

 

 

 

2 

14 Dyspenser barmański Dyspenser barmański 2-częściowy o pojemności 

min.0,8l, wykonany jest z twardego polietylenu, 

Cechy produktu:  

- wymienna końcówka i pokrywka, 

- do dozowania, mieszkania i magazynowania 

napojów, 

- odkręcana górna część, 

- można myć w zmywarkach; 

 

 

 

 

sztuka 

 

 

 

4 

15 Łyżka barmańska Łyżka barmańska wykonana ze stali 

nierdzewnej. Cechy produktu: 

- długość 226 mm;  

- wykonana ze stali nierdzewnej; 

- można myć w zmywarkach; 

sztuka 4 
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16 Szczypce do lodu Szczypce do lodu wykonane ze stali nierdzewnej 

pakowane w zestaw 2 szt. 

Cechy produktu: 

- długość 180 mm; 

- wykonane ze stali nierdzewnej; 

- można myć w zmywarkach; 

 

 

 

zestaw 

 

 

 

1 

17 Shaker Shaker do koktajli i drinków 

Cechy produktu: 

- 3 częściowy;  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

- wysokość 240 mm; 

- średnica 80 mm; 

- pojemność 0,75 l; 

 

 

 

sztuka 

 

 

 

4 

18 Wyciskarka do 

cytrusów 

Wyciskarka do cytrusów Hendi lub równoważna 

wyciskarka o następujących parametrach 

minimalnych: 

- model dźwigni, wykonana z wysokiej jakości 

stopu cynku i stali chromowanej; 

- uchwyt zwiększający stabilność;  

- dzięki sprężynie samodzielnie powraca do 

pozycji początkowej; 

- część wyciskająca (prasa i pojemnik) wykonana 

ze stali nierdzewnej; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 225 mm; 

- głębokość 180 mm; 

- wysokość 510 mm; 

 

 

 

 

 

 

 

sztuka 

 

 

 

 

 

 

 

1 

19 Wiaderko do 

szampana 

Wiadro do szampana z uchwytami wykonane ze 

stali nierdzewnej, o pojemności 3,3 l i śr. 190 mm. 

sztuka 2 

20 Dozownik Dozownik z kulką 25 ml wykonany z tworzywa. 

Pojemność 0,025 l. 

sztuka 2 

21 Dozownik Dozownik z kulką o pojemności 35 ml, 

wykonany z tworzywa. 

sztuka 2 

22 Dozownik Dozownik z kulką o pojemności 50 ml, 

wykonany z tworzywa. 

sztuka 2 

23 Dozownik Dozownik niekapiący o pojemności 25 ml, 

wykonany z tworzywa. 

sztuka 2 

24 Dozownik Dozownik niekapiący o pojemności 35 ml, 

wykonany z tworzywa. 

sztuka 2 

25 Dozownik Dozownik niekapiący o pojemności 50 ml, 

wykonany z tworzywa. 

sztuka 2 

26 Zestaw noży 

dekoracyjnych 

Zestaw noży powinien zawierać: 

- nóż dekoracyjny do kulek, karbowany 

(pojedynczy), 

-nóż dekoracyjny do kulek (podwójny), 

- nóż dekoracyjny do cytrusów, 

zestaw 1 
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- nóż dekoracyjny kanałowy, 

- wydrążacz do jabłek 20 mm, 

- nóż dekoracyjny, 

Informacje dodatkowe: 

- zestaw noży wykonany ze stali nierdzewnej, 

- uchwyty noży wykonane z polipropylenu, 

- można myć w zmywarkach. 

 

Część III – Dostawa zastawy stołowej i sztućców; 
 

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu 

Jednostka 

miary 

Łącznie  

liczba 

jednostek 

zamawianych 

1 Zastawa stołowa Zastawa stołowa Apulia A 6-osobowa lub 

równoważna zastawa stołowa o następujących 

minimalnych parametrach: 

- porcelana gładka, biała; 

- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach 

mikrofalowych; 

- wzmocnione brzegi; 

W skład kompletu wchodzą: 

1) bulionówka 380 ml + spodek 160 mm pasujący 

do bulionówki – 6 sztuk;; 

2) Talerz płytki 270 mm – 6 sztuk; 

3) Talerz płytki 210 mm – 6 sztuk; 

4) Talerz płytki 190 mm – 6 sztuk; 

5) Filiżanka 100 ml + spodek 110 mm – 6 sztuk; 

6) Filiżanka 210 ml + spodek 145 mm – 6 sztuk; 

7) Filiżanka 280 ml + spodek 160 mm – 6 sztuk; 

 komplet 6 

2 Zastawa stołowa 

uzupełniająca 
Zastawa stołowa uzupełniająca Apulia A 6-

osobowa lub równoważna zastawa stołowa 

uzupełniająca  o następujących minimalnych 

parametrach: 

- porcelana gładka, biała; 

- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach 

mikrofalowych; 

- wzmocnione brzegi; 

W skład zastawy stołowej uzupełniającej 

wchodzą: 

1) pieprzniczka – 1 sztuka; 

2) solniczka – 1 sztuka; 

3) sosjerka  400 ml – 1 sztuka; 

4) dzbanek 370 ml – 1 sztuka; 

5) dip 46 ml – 1 sztuka; 

6) półmisek owalny 160 mm – 1 sztuka; 

7) cukiernica 280 ml – 1 sztuka; 

8) dzbanek do oliwy 200 ml – 1 sztuka; 

9) salaterka 230 mm – 1 sztuka; 

10) salaterka 160mm – 1 sztuka; 

11) salaterka 130 mm – 1 sztuka; 

12) półmisek 360 mm – 1 sztuka; 

komplet 6 
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3 Zestaw sztućców Sztućce zestaw restauracyjny 12 – osobowy 

wykonany ze stali nierdzewnej.  

W skład zestawu sztućców wchodzą: 

1) łyżka stołowa – 12 sztuk; 

2) widelec stołowy – 12 sztuk; 

3) nóż stołowy – 12 sztuk; 

4) widelec do ryb – 12 sztuk; 

5) łyżeczka do herbaty – 12 sztuk; 

6) łyżeczka do kawy – 12 sztuk; 

7) widelczyk do ciasta – 12 sztuk; 

8) nóż do ryb – 12 sztuk; 

komplet 2 

4 Zestaw sztućców 

uzupełniających 

Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej: 

1) Nóż do masła – 24 sztuki; 

2) Widelec do sałatek – 6 sztuk; 

3) Łyżka do sosu – 6 sztuk; 

4) Łyżka do sałatek – 6 sztuk; 

5) Łyżeczka do cukru – 6 sztuk; 

6) Łopatka do ciasta – 6 sztuk; 

zestaw 1 

5 Kieliszki do wina 

czerwonego 

Kieliszki do wina czerwonego Pasabahce lub 

równoważne kieliszki do wina czerwonego o 

następujących parametrach minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 620 ml;  

- wykonane w technologii monoblok, tzn. jednego 

kawałka szkła; 

- bezpieczna, zaokrąglona krawędź i stopka; 

- zaprojektowane z myślą o częstej eksploatacji; 

- idealne rozwiązanie do cateringu, sal weselnych, 

bankietowych i innych; 

- przystosowane do częstego mycia w zmywarce; 

- wysokość  min. 244 mm; 

- średnica min. 72 mm; 

sztuka 24 

6 Kieliszki do wina 

białego 

Kieliszki do wina białego Pasabahce lub 

równoważne kieliszki do wina białego o 

następujących parametrach minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 350 ml; 

- szkło hartowane, o dużej wytrzymałości na 

uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne; 

- elegancki design pasuje do każdego typu lokali 

gastronomicznych; 

- przystosowana do częstego mycia w zmywarce; 

- średnica min. 57 mm; 

- wysokość min. 217 mm; 

sztuka 24 

7 Kieliszki do 

szampana 

Kieliszki do szampana Pasabahce lub 

równoważne kieliszki do szampana o 

następujących parametrach minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 180 ml;  

- wykonane w technologii monoblok, tzn. jednego 

kawałka szkła; 

- bezpieczna, zaokrąglona krawędź  

i stopka; 

- zaprojektowane z myślą o częstej eksploatacji; 

- idealne rozwiązanie do cateringu, sal weselnych, 

bankietowych i innych; 

- przystosowane do częstego mycia w zmywarce; 

- wysokość min. 190 mm; 

- średnica min. 51 mm; 

sztuka 24 
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8 Kieliszki do wódki Kieliszki do wódki Pasabahce lub równoważne 

kieliszki do wódki o następujących parametrach 

minimalnych: 

- pojemność całkowita 0,03 l; 

- profesjonalne szkło dla gastronomii; 

- wysokość min. 59 mm; 

- średnica min. 50 mm; 

sztuka 24 

9 Kieliszki do wody Kieliszki do wody Pasabahce lub równoważne 

kieliszki do wody o następujących parametrach 

minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 235 ml; 

- zaprojektowane z myślą o częstej eksploatacji; 

- można stosować do gorących napojów oraz w 

mikrofalówce; 

- polecane do restauracji, barów, pubów, kawiarni, 

cateringu, sal bankietowych i innych; 

- przystosowane do częstego mycia w zmywarce; 

- wysokość min. 160 mm; 

- średnica min. 80 mm; 

sztuka 24 

10 Kieliszki do koniaku Kieliszki do koniaku Pasabahce lub równoważne 

kieliszki do koniaku o następujących parametrach 

minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 041 l; 

- wysokość min. 126 mm; 

- średnica min. 68 mm; 

sztuka 24 

11 Szklanka niska Szklanki niskie Pasabahce lub równoważne 

szklanki niskie o następujących parametrach 

minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 350 ml; 

- szkło hartowane, o dużej wytrzymałości na 

uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne; 

- można stosować do gorących napojów oraz w 

mikrofalówce; 

- przystosowane do częstego mycia w zmywarce; 

- średnica min. 92 mm; 

- wysokość min. 1000 mm; 

sztuka 24 

12 Szklanka wysoka Szklanki wysokie Pasabahce lub równoważne 

szklanki wysokie o następujących parametrach 

minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 360 ml; 

- szkło hartowane, o dużej wytrzymałości na 

uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne; 

- można stosować do gorących napojów oraz w 

mikrofalówce; 

-  przystosowane do częstego mycia w zmywarce; 

- wysokość min. 150 mm; 

- średnica min. 80 mm; 

sztuka 24 

13 Kieliszek do koktajli Kieliszki do kotajli Pasabahce lub równoważne 

kieliszki do koktajli o następujących parametrach 

minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 370 ml; 

- wysokość min. 178 mm; 

- średnica min.  74 mm; 

sztuka 24 



 

  

Postaw na zawód, postaw na siebie  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

14  Kieliszek do koktajli Kieliszki do koktajli Pasabahce lub równoważne 

kieliszki do koktajli o następujących parametrach 

minimalnych: 

- pojemność całkowita min.  270 ml; 

- wykonane w technologii monoblok, tzn. jednego 

kawałka szkła; 

- bezpieczna, zaokrąglona krawędź i stopka; 

- przystosowane do częstego mycia w zmywarce; 

-wysokość min. 134 mm; 

- średnica 95 mm; 

sztuka 24 

15 Dzbanek Dzbanek Pasabahce lub równoważny dzbanek 

o następujących parametrach minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 1,3 l; 

- można stosować do gorących napojów oraz w 

mikrofalówce; 

- przystosowane do częstego mycia w zmywarce; 

- wysokość min. 195 mm; 

sztuka 6 

16 Pucharki do deserów Pucharek do deserów Pasabahce lub 

równoważny pucharek do deserów o 

następujących parametrach minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 0,12 l; 

-wysokość min. 118 mm; 

- średnica min.116 mm; 

sztuka 24 

17 Zastawa stołowa Zastawa stołowa Isabel A 6-osobowa lub 

równoważna zastawa stołowa o następujących 

minimalnych parametrach: 

- wytrzymała powłoka szklana; 

- przystosowany do użytkowania w kuchence 

mikrofalowej; 

- wzmocniony rannt; 

- przystosowany do mycia w zmywarkach; 

W skład kompletu wchodzą: 

1) Talerz głęboki średnica 230mm – 6 sztuk;  

2) Talerz płytki 270 mm – 6 sztuk; 

3) Talerz płytki 185 mm – 6 sztuk; 

4) Filiżanka 230 ml + spodek 140 mm – 6 sztuk; 

zestaw 3 

18 Bulionówka ze 

spodkiem 

Bulionówka ze spodkiem Isabel lub równoważna 

bulionówka ze spodkiem o następujących 

parametrach minimalnych: 

- wykonana z wytrzymałej powłoki szklanej; 

- posiada wzmocnione brzegi; 

- przystosowana do użytku w kuchence 

mikrofalowej; 

- wymiary bulionówki: szerokość100 mm, 

głębokość 45 mm, wysokość 53 mm, pojemność 

250 ml; 

- średnica spodka 140 mm; 

sztuka 12 

19 Salaterka Salaterka Isabel lub równoważna salaterka o 

następujących parametrach minimalnych: 

- wykonana z wytrzymałej powłoki szklanej; 

- przystosowana do mycia w zmywarkach; 

- przystosowana do użytkowania w kuchence 

mikrofalowej; 

- wymiary salaterki: wysokość 55mm, średnica 

180 mm, pojemność 0,63 l; 

sztuka 12 
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20 Zestaw sztucców Sztućce zestaw CLASSIC 12 – osobowy 

wykonany ze stali nierdzewnej.  

W skład zestawu sztućców wchodzą: 

1) łyżka stołowa – 12 sztuk; 

2) widelec stołowy – 12 sztuk; 

3) nóż stołowy – 12 sztuk; 

4) łyżeczka do herbaty – 12 sztuk; 

5) łyżeczka do kawy – 12 sztuk; 

6) widelczyk do ciasta – 12 sztuk; 

zestaw 3 

 

Część IV – Dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej -1; 
 

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu 

Jednostka 

miary 

Łącznie  

liczba 

jednostek 

zamawianych 

1 Waga elektroniczna Waga elektroniczna o następujących parametrach 

minimalnych: 

- zastosowanie na kuchni jako waga pomocnicza, 

przenośna; 

- pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny; 

- zabezpieczenie przed przeciążeniem; 

- wielokrotne tarowanie; 

- zasilanie bateryjne (3 baterie AA w komplecie); 

- automatyczne wyłączanie;  

-  zintegrowana blokada transportowa; 

-  możliwość sztaplowania;  

- zakres ważenia: do 2 kg;  

- dokładność: do1 g;  

- wymiary szalki Ø 120 mm;  

- czas pracy na zasilaniu bateryjnym 300 godz; 

- czas stabilizacji pomiaru ok 3 s;  

- obudowa z ABS; 

sztuka 6 

2 Termometr z sondą  Termometr z sondą Stalgast lub równoważny 

termometr z sondą o następujących parametrach 

minimalnych: 

- sonda na 1 m przewodzie; 

- alarm temperatury; 

- w zestawie z termometrem bateria typu AAA;    

- temperatura -50÷300°C; 

- gwarancja min. 12 miesięcy; 

sztuka 6 

3 Naświetlacz Naświetlacz szufladowy STALGAST lub 

równoważny naświetlacz szufladowy o 

następujących parametrach minimalnych: 

- urządzenie z lampami UV do powierzchniowej 

dezynfekcji jaj i noży; 

- jednorazowo można dezynfekować 30 sztuk jaj 

lub 17 sztuk noży o wymiarach długości 320mm i 

wysokości 40 mm; 

- w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii 

Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek 

tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z 

powierzchni skorupki; 

- czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund; 

- automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej 

szufladzie; 

- kratka ze stali chromowanej; 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

- gwarancja min.1 rok; 

sztuka 1 
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- szerokość 360 mm; 

-głębokość 530 mm; 

- wysokość 245 mm; 

- napięcie 230 V; 

- moc elektryczna 77 W; 

4 Pakowarka 

próżniowa 

Pakowarka próżniowa listwowa Stalgast 310 

mm lub równoważna pakowarka próżniowa 

listwowa o następujących parametrach 

minimalnych: 

- należy stosować wyłącznie z workami 

szczelinowymi; 

- maksymalna szerokość zgrzewu 310 mm; 

- cyfrowy wyświetlacz; 

- 4 funkcje zgrzewania (praca automatyczna, praca 

pulsacyjna, marynowanie, praca z akcesoriami); 

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; 

- w zestawie z pakowarką komplet worków 

szczelinowych pasujących do pakowarki 

próżniowej; 

- waga 6 kg; 

- gwarancja min.1 rok; 

- szerokość 386 mm; 

- głębokość 300 mm; 

- wysokość 110 mm; 

- napięcie 230 V; 

- moc elektryczna 700 W; 

sztuka 1 

5 Garnek ze stali 

nierdzewnej  

z pokrywką 

Garnek ze stali nierdzewnej z pokrywką o 

pojemności 2,5 l Stalgast lub równoważny garnek 

z pokrywką o następujących parametrach: 

- technologia wielowarstwowego dna zapewnia 

dobre przewodzenie ciepła; 

- kapsułowe dno gwarantuje odporność na 

korozję; 

- nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane 

uchwyty; 

- gwarancja min.1 rok; 

- wysokość 120 mm; 

- średnica 160 mm; 

- pojemność 2,50 l; 

- materiał wykonania stal nierdzewna; 

- mycie w zmywarce tak; 

- rodzaj uchwytu  rączka stalowa; 

- przystosowanie do kuchni indukcyjnej tak; 

- przystosowanie do kuchni elektrycznej tak; 

- przystosowanie do kuchni gazowej tak; 

- przystosowanie do kuchni ceramicznych tak; 

sztuka 6 

6 Garnek ze stali 

nierdzewnej  

z pokrywką 

Garnek ze stali nierdzewnej  z pokrywką 1,9 l 
Stalgast lub równoważny garnek z pokrywka o 

następujących parametrach: 

- technologia wielowarstwowego dna zapewnia 

dobre przewodzenie ciepła; 

- kapsułowe dno gwarantuje odporność na 

korozję; 

- nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane 

uchwyty; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- wysokość 95 mm; 

sztuka 6 
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- średnica 160 mm; 

- pojemność 1,90 l; 

- materiał wykonania  stal nierdzewna; 

- mycie w zmywarce  tak; 

- przystosowanie do kuchni indukcyjnej tak; 

- przystosowanie do kuchni elektrycznej tak; 

- przystosowanie do kuchni gazowej tak; 

- przystosowanie do kuchni ceramicznych tak; 

7 Naczynie do 

zapiekania 
Naczynie do zapiekania prostokątne o 

wymiarach 330 x 225 mm 

Cechy produktu: 

- biała błyszcząca porcelana; 

- wysoka odporność na oddziaływania fizyczne i 

niewielka waga; 

- można używać w kuchenkach mikrofalowych, 

piecach i zmywarkach; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 330 mm; 

- głębokość 225 mm; 

- wysokość 70 mm; 

- temperatura maksymalna 600 °C; 

- kolor  biały; 

- materiał wykonania porcelana; 

- mycie w zmywarce tak; 

- przystosowanie do kuchni mikrofalowych tak; 

- przystosowanie do piekarników tak; 

sztuka 6 

8 Miski Miska metalowa Stalgast lub równoważna miska 

metalowa ze stali nierdzewnej polerowanej o 

pojemności 1,7l średnicy 180 mm i wysokości 80 

mm; 

sztuka 6 

9 Miski Miska metalowa Stalgast lub równoważna miska 

metalowa ze stali nierdzewnej polerowanej o 

pojemności 4,0 l średnicy 240 mm i wysokości 

110 mm; 

sztuka 6 

10 Miski Miska metalowa Stalgast lub równoważna miska 

metalowa ze stali nierdzewnej polerowanej o 

pojemności 6,0 l średnicy 280 mm i wysokości 

130 mm; 

sztuka 6 

11 Łyżka cedzakowa Łyżka cedzakowa wykonana ze stali 

chromowanej, duże otwory do szybkiego 

ociekania, długość 470 mm, średnica 160 mm; 

sztuka 6 

12 Łyżka wazowa 
Łyżka wazowa wykonana ze stali nierdzewnej, 

długość  269 mm, pojemność 0,13 l; 
sztuka 6 

13 Widelec do 

przewracania Widelec do przewracania ze stali nierdzewnej, 

długość 150 mm; 
sztuka 6 

14 Ubijak do piany 

Ubijak do piany długość 300 mm; sztuka 6 

15 Ubijak do 

ziemniaków Ubijak do ziemniaków ze stali nierdzewnej, 

długość 300 mm; 
sztuka 6 
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16 Stolnica 
Stolnica drewniana  lub silikonowa o wymiarach 

39 cm x 48 cm; 
sztuka 6 

17 Wydrążacz Wydrążacz do warzyw wykonany ze stali 

nierdzewnej, długość 220 mm; 
sztuka 6 

18 Obierak do warzyw Obierak do warzyw wykonany ze stali 

nierdzewnej, okrągły uchwyt, długość 165 mm; 
sztuka 6 

19 Porcjoner do ryżu Porcjoner do ryżu wykonany ze stali 

nierdzewnej, długość 250 mm; 
sztuka 6 

20 Wałek do ciasta 
Wałek do ciasta wykonany z drewna; sztuka 6 

21 Tłuczek do mięsa Tłuczek do mięsa wykonany z aluminium, 2 

powierzchnie rozbijające; 
sztuka 6 

22 Wyciskacz do 

czosnku 
Wyciskacz do czosnku jednoczęściowy 

wykonany z aluminium; 
sztuka 6 

23 Dzbanek z miarką 
Dzbanek z miarką 0,5 l; sztuka 6 

24 Wyciskacz do cytryn Wyciskacz do cytryn posiadający zawieszkę do 

powieszenia; 
sztuka 6 

25 Otwieracz do puszek Otwieracz do puszek z okrągłym uchwytem, 

długośc 220 mm 
sztuka 6 

 
Część V – Dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej -2; 

 

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu 

Jednostka 

miary 

Łącznie  

liczba 

jednostek 

zamawianych 

1 Urządzenie do 

gotowania w niskich 

temperaturach 

Urządzenie do gotowania w niskich 

temperaturach SOUS-VIDE Hendi lub 

równoważne urządzenie do gotowania w niskich 

temperaturach o następujących parametrach 

minimalnych: 

- urządzenie do gotowania potraw zapakowanych 

w woreczki próżniowe; 

- obudowa wykonana w całości ze stali 

nierdzewnej; 

- w zestawie separator, min. 4 przekładki ze stali 

nierdzewnej; 

- bardzo precyzyjny termostat z możliwością 

regulacji temperatury od 45°C do 90°C; 

- z uchwytami i kranem spustowym; 

- możliwość szczelnego zamknięcia dzięki 

pokrywie z uszczelką silikonową; 

- urządzenie wyposażone w uchwyty i kran 

spustowy; 

- gwarancja min.1 rok; 

- szerokość 600 mm; 

- głębokość 330 mm; 

- wysokość 300 mm; 

- pojemność 20 l; 

- napięcie 230 V; 

- moc elektryczna 600 W; 

Sztuka 1 
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2 Patelnia Patelnia z powłoką ceramiczną Hendi  Ø280 mm 

lub równoważna patelnia ceramiczna o 

następujących parametrach minimalnych: 

- ceramiczna powłoka zapobiegająca 

przywieraniu; 

- rączka ze stali nierdzewnej pokryta silikonem 

zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną; 

- nitowany uchwyt; 

-  gwarancja min. 1 rok; 

- wysokość 55 mm; 

- średnica 280 mm; 

- przystosowanie do kuchni indukcyjnej tak; 

- przystosowanie do kuchni elektrycznej tak; 

- przystosowanie do kuchni gazowej tak; 

-przystosowanie do kuchni ceramicznych tak; 

Sztuka 6 

3 Garnek ze stali 

nierdzewnej  

z pokrywką 

Garnek ze stali nierdzewnej z pokrywką o 

pojemności 1,5 l  Hendi lub równoważny garnek 

o następujących parametrach minimalnych: 

- wyjątkowo masywna, najwyższej jakości stal 

chromowo-niklowa 18/10; 

- powierzchnia zewnętrzna satynowana z 

polerowanym rantem; 

- masywne, wielopunktowo przytwierdzone do 

powierzchni garnka uchwyty, które nie 

nagrzewają się; 

- kwasoodporna stal; 

- wielowarstwowe dno typu "sandwich" (stal 

nierdzewna/aluminium/stal magnetyczna) łączy w 

sobie właściwości aluminium w zakresie 

rozprowadzania ciepła z trwałością i 

właściwościami magnetycznymi stali nierdzewnej; 

- dno formowane jest w technologii impact 

bonding, co zapewnia idealne łączenie warstw i 

gwarantuje odporność na korozję i optymalne 

przewodzenie ciepła; 

- wszystkie pokrywki wykonane ze stali 

nierdzewnej z otworami do uwalniania pary; 

- możliwość użytkowania we wszystkich typach 

kuchni, również indukcyjnych; 

- możliwość mycia w zmywarkach; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- wysokość 75 mm; 

- średnica n160 mm; 

- grubość ścianki 0,7; 

- pojemność 1,50 l; 

- mycie w zmywarce  tak; 

- przystosowanie do kuchni indukcyjnej tak; 

- przystosowanie do kuchni elektrycznej tak; 

- przystosowanie do kuchni gazowej tak; 

- przystosowanie do kuchni ceramicznych tak; 

Sztuka 6 

4 Deska do krojenia 

HACCP 

Deska do krojenia HACCP  BIAŁA Hendi lub 

równoważna deska do krojenia HACCP BIAŁA o 

następujących parametrach minimalnych: 

- wykonana z polietylenu HDPE 500; 

- zaokrąglone bezpieczne krawędzie; 

- zgodna z normami HACCP; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 325 cm; 

- wysokość 12 mm; 

sztuka 6 
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- głębokość 265 mm; 

- kolor biały; 

- przeznaczenie  nabiał; 

5 Deska do krojenia 

HACCP 

Deska do krojenia HACCP  ZIELONA Hendi 

lub równoważna deska do krojenia HACCP 

ZIELONA o następujących parametrach 

minimalnych: 

- wykonana z polietylenu HDPE 500; 

- zaokrąglone bezpieczne krawędzie; 

- zgodna z normami HACCP; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 325 cm; 

- wysokość 12 mm; 

- głębokość 265 mm; 

- kolor zielony; 

- przeznaczenie  warzywa; 

Sztuka 6 

6 Deska do krojenia 

HACCP 
Deska do krojenia HACCP  CZERWONA 
Hendi lub równoważna deska do krojenia HACCP 

CZERWONA o następujących parametrach 

minimalnych: 

- wykonana z polietylenu HDPE 500; 

- zaokrąglone bezpieczne krawędzie; 

- zgodna z normami HACCP; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 325 cm; 

- wysokość 12 mm; 

- głębokość 265 mm; 

- kolor czerwony; 

- przeznaczenie mięso surowe; 

Sztuka 6 

7 Deska do krojenia 

HACCP 

Deska do krojenia HACCP   ŻÓŁTA Hendi lub 

równoważna deska do krojenia HACCP ŻÓŁTA o 

następujących parametrach minimalnych: 

- wykonana z polietylenu HDPE 500; 

- zaokrąglone bezpieczne krawędzie; 

- zgodna z normami HACCP; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 325 cm; 

- wysokość 12 mm; 

- głębokość 265 mm; 

- kolor żółty 

- przeznaczenie drób surowy; 

Sztuka 6 

8 Deska do krojenia 

HACCP 
Deska do krojenia HACCP   NIEBIESKA 

Hendi lub równoważna deska do krojenia HACCP 

NIEBIESKA o następujących parametrach 

minimalnych: 

- wykonana z polietylenu HDPE 500; 

- zaokrąglone bezpieczne krawędzie; 

- zgodna z normami HACCP; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 325 cm; 

- wysokość 12 mm; 

- głębokość 265 mm; 

- kolor niebieski; 

- przeznaczenie ryby; 

Sztuka 6 
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9 Deska do krojenia 

HACCP 

Deska do krojenia HACCP  BRĄZOWA Hendi 

lub równoważna deska do krojenia HACCP 

BRĄZOWA o następujących parametrach 

minimalnych: 

- wykonana z polietylenu HDPE 500; 

- zaokrąglone bezpieczne krawędzie; 

- zgodna z normami HACCP; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 325 cm; 

- wysokość 12 mm; 

- głębokość 265 mm; 

- kolor brązowy; 

- przeznaczenie mięso gotowane, wędliny; 

Sztuka 6 

10 Deska do krojenia 

HACCP 
Deska do krojenia HACCP  FIOLETOWA 

Hendi lub równoważna deska do krojenia HACCP 

FIOLETOWA o następujących parametrach 

minimalnych: 

- wykonana z polietylenu HDPE 500; 

- zaokrąglone bezpieczne krawędzie; 

- zgodna z normami HACCP; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 325 cm; 

- wysokość 12 mm; 

- głębokość 265 mm; 

- kolor fioletowy; 

- przeznaczenie dla alergików; 

Sztuka 6 

11 Noże do krojenia 

HACCP 
Nóż kucharski HACCP P 240 mm, brązowy 

Hendi lub równoważny nóż kucharski o 

następujących parametrach:  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami 

HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 2,50 mm; 

- długość 385 mm; 

- długość ostrza 240 mm; 

Sztuka 6 

12 Noże do krojenia 

HACCP 
Nóż kucharski HACCP P 180 mm, czerwony 

Hendi lub równoważny nóż kucharski o 

następujących parametrach:  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami 

HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 2,50 mm; 

- długość 320 mm; 

- długość ostrza 180 mm; 

Sztuka 6 

13 Noże do krojenia 

HACCP 

Nóż kucharski HACCP P 180 mm, żółty Hendi 

lub równoważny nóż kucharski o następujących 

parametrach:  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami 

HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 2,50 mm; 

- długość 320 mm; 

sztuka 6 
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- długość ostrza 180 mm; 

14 Noże do krojenia 

HACCP 
Nóż kucharski HACCP P 180 mm, niebieski 

Hendi lub równoważny nóż kucharski o 

następujących parametrach:  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami 

HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 2,50 mm; 

- długość 320 mm; 

- długość ostrza 180 mm; 

Sztuka 6 

15 Noże do krojenia 

HACCP 

Nóż kucharski HACCP P 180 mm, biały Hendi 

lub równoważny nóż kucharski o następujących 

parametrach:  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami 

HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 2,50 mm; 

- długość 320 mm; 

- długość ostrza 180 mm; 

Sztuka 6 

16 Noże do krojenia 

HACCP 
Nóż kucharski HACCP P 180 mm, zielony 

Hendi lub równoważny nóż kucharski o 

następujących parametrach:  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami 

HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 2,50 mm; 

- długość 320 mm; 

- długość ostrza 180 mm; 

Sztuka 6 

17 Noże do krojenia 

HACCP 
Nóż kucharski HACCP P 180 mm, fioletowy 

Hendi lub równoważny nóż kucharski HACCP o 

następujących parametrach:  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami 

HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 2,50 mm; 

- długość 320 mm; 

- długość ostrza 180 mm; 

Sztuka 6 

18 Noże do krojenia 

HACCP 
Nóż do obierania HACCP P 90 mm zielony 
Hendi lub równoważny nóż HACCP o 

następujących parametrach: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami 

HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 1,2 mm; 

- długość 190 mm; 

- długość ostrza 90 mm; 

Sztuka 6 
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19 Noże do krojenia 

HACCP 
Nóż do  chleba i ciast HACCP P 250 mm biały 
Hendi lub równoważny nóż HACCP o 

następujących parametrach: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami 

HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 1,5 mm; 

- długość 385 mm; 

- długość ostrza 250 mm; 

Sztuka 6 

20 Noże do krojenia 

HACCP 
Nóż do  filetowania HACCP 150 mm czerwony 

Hendi lub równoważny nóż HACCP o 

następujących parametrach: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami 

HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 0,9 mm; 

- długość 300 mm; 

- długość ostrza 150 mm; 

Sztuka 6 

21 Noże do krojenia 

HACCP 
Nóż do  filetowania HACCP 150 mm żółty 

Hendi lub równoważny nóż HACCP o 

następujących parametrach: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami 

HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 0,9 mm; 

- długość 300 mm; 

- długość ostrza 150 mm; 

Sztuka 6 

22 Noże do krojenia 

HACCP 
Nóż do  filetowania HACCP 150 mm niebieski 

Hendi lub równoważny nóż HACCP o 

następujących parametrach: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami 

HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 0,9 mm; 

- długość 300 mm; 

- długość ostrza 150 mm; 

Sztuka 6 

23 Noże do krojenia 

HACCP 
Nóż do  jarzyn HACCP 100 mm niebieski 

Hendi lub równoważny nóż HACCP o 

następujących parametrach: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami 

HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 1,2 mm; 

- długość 205 mm; 

- długość ostrza 100 mm; 

sztuka 6 
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Ilekroć w opisie zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, marki, patenty lub 

pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych. 
 

Dostarczone urządzenia, sprzęt,  przyrządy powinny być fabrycznie nowe, pochodzić z 

bieżącej produkcji i być zgodne z obowiązującymi normami. Ponadto powinny być nieużywane oraz 

wolne od wad fizycznych. 
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Załącznik nr 2, nr EKST.042.4.24.2016 
………………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 
 

FORMULARZ CENOWY 

 

 
Nawiązując do zaproszenia na: dostawę wyposażenia do kształcenia w  zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. 

 

 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia 

 

Część 1 – wyposażenie pracowni obsługi konsumenta; 

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:………..……………………………………………………...zł 

Słownie: …………………………………………………………….……………………………………….…………………………..………………………….. 
 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

 

Opis przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 

/marka/ 
Ilość 

Wartość jednej 

sztuki/opakowania 

/zł/ 

Wartość 

ogółem 

brutto 

/zł/ 

1 Pomocnik 

kelnerski Pomocnik kelnerski 655x500x1100 mm (4 GN) 

Stalgast lub równoważny pomocnik kelnerski o 

następujących parametrach: 

1) Skrętne kółka; 

2) Obudowa kółka - stal nierdzewna; 

3) Maksymalna wysokość pojemników GN 1/4 do 150 

mm; 

4) 4 pojemniki GN; 

5) Pomocnik kelnerski spawany;  

6) Gwarancja min. 1 rok; 

7) Minimalne wymiary: szerokość - 655 mm, głębokość - 

500 mm, wysokość -1100 mm; 

 

1 

  

2 Wózek kelnerski Wózek kelnerski 2-półkowy Stalgast lub równoważny 

wózek kelnerski 2-półkowy o następujących 

minimalnych parametrach: 

 
2 
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1) odległość między półkami 565 mm; 

2) maksymalny udźwig do 110 kg; 

3) posiada hamulce; 

4) kółka gumowe; 

5) polecane do powierzchni płaskich; 

6) materiał wykonania stal nierdzewna; 

7) minimalne wymiary: wysokość  920 mm, głębokość 

540 mm, szerokość 860 mm; 

8) gwarancja min. 1 rok; 
3 Podgrzewacze do 

potraw ze stali 

nierdzewnej  

z pojemnikiem 

gastronomicznym  

GN1/1 65 mm  

i pokrywą 

Podgrzewacz Roll Top Classic lub równoważny 

podgrzewacz o następujących minimalnych parametrach: 

1) otwierana pokrywa (kąt 90°); 

2) wysoka jakość wykonania, posiada uchwyty boczne do 

przenoszenia; 

3) w komplecie: 2 pojemniki na paliwo, paliwo do 

podgrzewaczy pojemnik gastronomiczny GN 1/1 65 mm; 

4) uchwyty umożliwiające montaż grzałki; 

5) gwarancja min. 1 rok; 

6) minimalne wymiary: szerokość - 600 mm, głębokość - 

360 mm, wysokość - 380 mm; 

7) pojemność min. 9 l; 

8) Materiał wykonania stal nierdzewna; 

 

3 

  

4 Warnik do wody Warnik do wody 10l lub równoważny warnik do wody o 

następujących minimalnych parametrach: 

1) zakres regulacji termostatu 30÷100°C; 

2) termostat bezpieczeństwa; 

3) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku; 

4) bezkropelkowy kranik; 

5) czas zagotowywania wody ok. 25 min; 

6) zabudowana grzałka; 

7) kontrolka zasilania; 

8) urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub 

zagotowywania wody; 

9) parametry: wysokość - 460 mm, średnica -225 mm, 

pojemność - 10 l; 

10) materiał wykonania: stal nierdzewna; 

11) napięcie - U: 230 V; 
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12) moc elektryczna: 2.4 kW; 

13) gwarancja min.12 miesięcy; 

5 Taca kelnerska Taca kelnerska o następujących minimalnych 

parametrach: 

1) okrągła; 

2) antypoślizgowa; 

4) kolor –czarny; 

5) gwarancja min. 1 rok; 

6) wysokość -25 mm; 

7) średnica -405 mm; 
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6 Kuchenka 

mikrofalowa 

Kuchenka mikrofalowa Stalgast 900 W  lub 

równoważna kuchenka mikrofalowa o następujących 

minimalnych parametrach: 

- sterowanie manualne; 

- 5 poziomów mocy; 

- funkcja rozmrażania; 

- obrotowy talerz o średnicy 270 mm; 

- zakres zegara 30 minut; 

- komora oraz obudowa urządzenia wykonane ze stali 

nierdzewnej; 

- pojemność komory min. 25 litrów; 

- min. wymiary wewnętrzne komory: 342x364x232 mm; 

- moc mikrofal 900 W; 

- gwarancja min. 12 miesięcy; 
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7 Zmywarka do 

naczyń i szkła 

Zmywarka Stalgast 400V4,9kW lub równoważna 

zmywarka o następujących parametrach minimalnych: 

- urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej; 

- uchwyt drzwi profilowany ze stali nierdzewnej; 

- 2 pary ramion myjąco-płuczących - góra/dół; 

- 1 cykl pracy - 180 sekund; 

- pojemność komory - 26 l; 

- pojemność bojlera - 5,5 l; 

-maksymalna wysokość wsadu 320 mm; 

- kosz 500x500 mm; 

- kosz do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce w 

standardzie; 

- dozownik płynu nabłyszczającego w standardzie; 

 

1 

  



 

  

Postaw na zawód, postaw na siebie  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

- spełnia wymagania technologiczne konieczne przy 

wdrażaniu systemu HACCP; 

- zużycie wody 2,5l/cykl; 

- możliwość montażu pompy wspomagającej płukanie; 

- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej 

(twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na 

grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę 

gwarancji); 

- szerokość 565 mm; 

- głębokość 635 mm; 

- wysokość 825 mm; 

- gwarancja min. 12 miesięcy; 

 
Część II – Wyposażenie barowe do pracowni obsługi konsumenta; 

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:………..……………………………………………………...zł 

Słownie: …………………………………………………………….……………………………………….…………………………..………………………….. 
 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

 

Opis przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 

/marka/ 
Ilość 

Wartość jednej 

sztuki/opakowania 

/zł/ 

Wartość 

ogółem 

brutto 

/zł/ 

1 Kruszarka do 

lodu Kruszarka do lodu Hendi lub równoważna kruszarka do 

lodu o następujących minimalnych parametrach: 

- urządzenie rekomendowane jest do dużej i małej 

gastronomii, można je stosować również w warunkach 

domowych; 

- cechy produktu: 

    Szeroka rynienka do lodu wykonana z   tworzywa ABS 

oraz obudowa wykonana ze szczotkowanej stali 

nierdzewnej; 

   Noże ze stali nierdzewnej i wytrzymały mechanizm 

kruszący; 

   Przezroczysty, nietłukący pojemnik o maks. 

pojemności równej 12 kubkom pokruszonego lodu; 

    Wydajność: do 12 kg/h; 

    Nie jest przeznaczona do pracy ciągłej; 
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- wymiary w mm: 170x220x(H)460; 

- moc (w): 80; 

- napięcie (V): 230; 

- gwarancja min. 12 miesięcy; 
2 Kostkarka do 

lodu 

Kostkarka Kitchen Line 12kg/24h Hendi lub 

równoważna kostkarka do lodu o następujących 

minimalnych parametrach: 

- urządzenie rekomendowane jest do mniejszej 

gastronomii; 

- cechy produktu:  

     model stołowy;  

     obudowa wykonana z tworzywa ABS; 

     produkcja kostek metodą zalewową,  zdolność 

mrożenia 12 kg na 24 h; 

    pojemnik zasobu 3,2kg; 

   wytwarzanie 9 kostek na cykl (do wyboru 3 wielkości); 

    bez stałego podłączenia do wody  

    środek chłodzący: R134A; 

    pojemność: 100 kostek; 

-gwarancja min. 1 rok; 

- wymiary: szerokość 320 mm, głębokość 367 mm, 

wysokość 378 mm; 

- napięcie 230 V; 

- moc elektryczna  200 W; 
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3 Mikser barowy Mikser barowy Hendi lub równoważny mikser barowy o 

następujących parametrach minimalnych:  

- shaker do koktajli mlecznych; 

- do przygotowania frappe, koktajli, shake’ów, sorbetów 

itp.; 

- stelaż aluminiowy, obudowa silnika chromowana; 

- kubek min. 0,5 l ze stali nierdzewnej; 

- mikser załącza się automatycznie po podwieszeniu 

kubka; 

- prędkość: min.15000 obr./min.; 

- waga: max. 3 kg; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- wymiary szerokość  160 mm, głębokość 190 mm, 
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wysokość 490 mm; 

- napięcie 230 V; 

- moc elektryczna 140 W; 

4 Blender 

profesjonalny 

Blender o wysokiej mocy Hendi lub równoważny 

blender profesjonalny o następujących parametrach: 

- profesjonalny blender o wysokiej mocy, idealny do 

dużej i małej gastronomi świetnie sprawdza się również 

w domowych warunkach; 

- idealny do rozdrabniania owoców i warzyw, 

przygotowywania koktajli, smoothies i deserów, a także 

kruszenia lodu; 

-zdejmowany, nietłukący dzbanek o pojemności 2,5 l z 

pokrywką oraz kołek dociskowy w zestawie; 

- dzbanek wykonany z tritanu niezawierającego BPA, 

odporny na działanie temperatury: od -40˚C do +90˚C;  

- wymienny nóż ze stali nierdzewnej; 

- korpus i pokrywka z tworzywa ABS;  

- silnik z regulacją prędkości i funkcją pracy pulsacyjnej 

– prędkość obrotowa od 14000 obr./min. do 25000 

obr./min. (bez obciążenia); 

- zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniowe; 

- gwarancja min. 12 miesięcy; 

- wymiary w mm: 270x250x(H)550; 

- moc (w): 1500; 

- napięcie (V): 230; 

 

1 

  

5 Sitko barmańskie Sito barmańskie wykonane ze stali nierdzewnej. Cechy 

produktu: 

- długość 165 mm; 

- wykonane ze stali nierdzewnej; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 82 mm; 

-głębokość 28 mm; 
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6 Otwieracz 

barmański 
Klasyczny otwieracz barmański. 
Cechy produktu: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-3-funkcyjny; 

- model zakrzywiony; 
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- szerokość 110 mm; 

7 Mata barmańska Mata barmańska.  

Cechy produktu: 

- praktyczna podkładka z wytrzymałego tworzywa 

sztucznego; 

- czyszczenie wilgotną ściereczką lub płukanie pod 

bieżącą wodą; 

- szerokość 450 mm; 

- głębokość 300 mm; 
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8 Miarka 

barmańska 

Miarka barmańska dwustronna – 25 ml/35 ml 

pakowana w blister, 

Cechy produktu:  

- wykonana ze stali nierdzewnej; 

- wysokość 75 mm; 

- średnica 40 mm; 
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9 Miarka 

barmańska 

Miarka barmańska dwustronna i pojemności 0,25 ml 

oraz 50 ml wykonana ze stali nierdzewnej. Wysokość 85 

mm. Średnica 40 mm. 
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10 Szufelka 

barmańska 
Szufelka barmańska wykonana z aluminium. 

Szerokość 78mm. Głębokość 48 mm. Wysokość 78 

mm. Wysokość 2015 mm.  
 

 

 1   

11 Pojemnik 

barmański 

Pojemnik barmański na dodatki do drinków - 5 

częściowy; 

Cechy produktu: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

- przezroczysta pokrywa wykonana z polipropylenu; 

- w zestawie 5 białych pojemników-wkładów; 
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12 Moździerz Moździerz wykonany ze stali nierdzewnej do ucierania i 

ugniatania składników do drinków. Cechy produktu: 

- długość 207 mm; 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

- można myć w zmywarkach; 
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13 Pomocnik 

barmański 
Pomocnik barmański.  

Cechy produktu:  

- 6-częściowy: na serwetki, słomki, mieszadełka itp. 

- pojemnik na serwetki 130×130 mm;  
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- szerokość 245 mm; 

- głębokość 147 mm; 

- wysokość 112 mm; 

2 

14 Dyspenser 

barmański 

Dyspenser barmański 2-częściowy o pojemności 

min.0,8l, wykonany jest z twardego polietylenu, 

Cechy produktu:  

- wymienna końcówka i pokrywka, 

- do dozowania, mieszkania i magazynowania napojów, 

- odkręcana górna część, 

- można myć w zmywarkach; 
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15 Łyżka barmańska Łyżka barmańska wykonana ze stali nierdzewnej. 

Cechy produktu: 

- długość 226 mm;  

- wykonana ze stali nierdzewnej; 

- można myć w zmywarkach; 

 4   

16 Szczypce do lodu Szczypce do lodu wykonane ze stali nierdzewnej 

pakowane w zestaw 2 szt. 

Cechy produktu: 

- długość 180 mm; 

- wykonane ze stali nierdzewnej; 

- można myć w zmywarkach; 
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17 Shaker Shaker do koktajli i drinków 

Cechy produktu: 

- 3 częściowy;  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

- wysokość 240 mm; 

- średnica 80 mm; 

- pojemność 0,75 l; 
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18 Wyciskarka do 

cytrusów 

Wyciskarka do cytrusów Hendi lub równoważna 

wyciskarka o następujących parametrach minimalnych: 

- model dźwigni, wykonana z wysokiej jakości stopu 

cynku i stali chromowanej; 

- uchwyt zwiększający stabilność;  

- dzięki sprężynie samodzielnie powraca do pozycji 

początkowej; 

- część wyciskająca (prasa i pojemnik) wykonana ze stali 

nierdzewnej; 
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- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 225 mm; 

- głębokość 180 mm; 

- wysokość 510 mm; 

19 Wiaderko do 

szampana 

Wiadro do szampana z uchwytami wykonane ze stali 

nierdzewnej, o pojemności 3,3 l i śr. 190 mm. 
 2   

20 Dozownik Dozownik z kulką 25 ml wykonany z tworzywa. 

Pojemność 0,025 l. 
 2   

21 Dozownik Dozownik z kulką o pojemności 35 ml, wykonany z 

tworzywa. 
 2   

22 Dozownik Dozownik z kulką o pojemności 50 ml, wykonany z 

tworzywa. 
 2   

23 Dozownik Dozownik niekapiący o pojemności 25 ml, wykonany z 

tworzywa. 
 2   

24 Dozownik Dozownik niekapiący o pojemności 35 ml, wykonany z 

tworzywa. 
 2   

25 Dozownik Dozownik niekapiący o pojemności 50 ml, wykonany z 

tworzywa. 
 2   

26 Zestaw noży 

dekoracyjnych 

Zestaw noży powinien zawierać: 

- nóż dekoracyjny do kulek, karbowany (pojedynczy), 

-nóż dekoracyjny do kulek (podwójny), 

- nóż dekoracyjny do cytrusów, 

- nóż dekoracyjny kanałowy, 

- wydrążacz do jabłek 20 mm, 

- nóż dekoracyjny, 

Informacje dodatkowe: 

- zestaw noży wykonany ze stali nierdzewnej, 

- uchwyty noży wykonane z polipropylenu, 

- można myć w zmywarkach. 

 1   

 
Część III – Dostawa zastawy stołowej i sztućców; 

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:………..……………………………………………………...zł 
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Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

 

Opis przedmiotu 
Opis oferowanego przedmiotu 

/marka/ 
Ilość 

Wartość jednej 

sztuki/opakowania 

/zł/ 

Wartość 

ogółem 

brutto 
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/zł/ 

1 Zastawa stołowa Zastawa stołowa Apulia A 6-osobowa lub równoważna 

zastawa stołowa o następujących minimalnych 

parametrach: 

- porcelana gładka, biała; 

- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach 

mikrofalowych; 

- wzmocnione brzegi; 

W skład kompletu wchodzą: 

1) bulionówka 380 ml + spodek 160 mm pasujący do 

bulionówki – 6 sztuk;; 

2) Talerz płytki 270 mm – 6 sztuk; 

3) Talerz płytki 210 mm – 6 sztuk; 

4) Talerz płytki 190 mm – 6 sztuk; 

5) Filiżanka 100 ml + spodek 110 mm – 6 sztuk; 

6) Filiżanka 210 ml + spodek 145 mm – 6 sztuk; 

7) Filiżanka 280 ml + spodek 160 mm – 6 sztuk; 
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2 Zastawa stołowa 

uzupełniająca 
Zastawa stołowa uzupełniająca Apulia A 6-osobowa 

lub równoważna zastawa stołowa uzupełniająca  o 

następujących minimalnych parametrach: 

- porcelana gładka, biała; 

- można myć w zmywarce i używać w kuchenkach 

mikrofalowych; 

- wzmocnione brzegi; 

W skład zastawy stołowej uzupełniającej wchodzą: 

1) pieprzniczka – 1 sztuka; 

2) solniczka – 1 sztuka; 

3) sosjerka  400 ml – 1 sztuka; 

4) dzbanek 370 ml – 1 sztuka; 

5) dip 46 ml – 1 sztuka; 

6) półmisek owalny 160 mm – 1 sztuka; 

7) cukiernica 280 ml – 1 sztuka; 

8) dzbanek do oliwy 200 ml – 1 sztuka; 

9) salaterka 230 mm – 1 sztuka; 

10) salaterka 160mm – 1 sztuka; 
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11) salaterka 130 mm – 1 sztuka; 

12) półmisek 360 mm – 1 sztuka; 

3 Zestaw sztućców Sztućce zestaw restauracyjny 12 – osobowy wykonany 

ze stali nierdzewnej.  

W skład zestawu sztućców wchodzą: 

1) łyżka stołowa – 12 sztuk; 

2) widelec stołowy – 12 sztuk; 

3) nóż stołowy – 12 sztuk; 

4) widelec do ryb – 12 sztuk; 

5) łyżeczka do herbaty – 12 sztuk; 

6) łyżeczka do kawy – 12 sztuk; 

7) widelczyk do ciasta – 12 sztuk; 

8) nóż do ryb – 12 sztuk; 
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4 Zestaw sztućców 

uzupełniających 

Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej: 

1) Nóż do masła – 24 sztuki; 

2) Widelec do sałatek – 6 sztuk; 

3) Łyżka do sosu – 6 sztuk; 

4) Łyżka do sałatek – 6 sztuk; 

5) Łyżeczka do cukru – 6 sztuk; 

6) Łopatka do ciasta – 6 sztuk; 
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5 Kieliszki do wina 

czerwonego 

Kieliszki do wina czerwonego Pasabahce lub 

równoważne kieliszki do wina czerwonego o 

następujących parametrach minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 620 ml;  

- wykonane w technologii monoblok, tzn. jednego 

kawałka szkła; 

- bezpieczna, zaokrąglona krawędź i stopka; 

- zaprojektowane z myślą o częstej eksploatacji; 

- idealne rozwiązanie do cateringu, sal weselnych, 

bankietowych i innych; 

- przystosowane do częstego mycia w zmywarce; 

- wysokość  min. 244 mm; 

- średnica min. 72 mm; 
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6 Kieliszki do wina 

białego 

Kieliszki do wina białego Pasabahce lub równoważne 

kieliszki do wina białego o następujących parametrach 

minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 350 ml; 
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- szkło hartowane, o dużej wytrzymałości na uszkodzenia 

mechaniczne oraz termiczne; 

- elegancki design pasuje do każdego typu lokali 

gastronomicznych; 

- przystosowana do częstego mycia w zmywarce; 

- średnica min. 57 mm; 

- wysokość min. 217 mm; 

7 Kieliszki do 

szampana 

Kieliszki do szampana Pasabahce lub równoważne 

kieliszki do szampana o następujących parametrach 

minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 180 ml;  

- wykonane w technologii monoblok, tzn. jednego 

kawałka szkła; 

- bezpieczna, zaokrąglona krawędź  

i stopka; 

- zaprojektowane z myślą o częstej eksploatacji; 

- idealne rozwiązanie do cateringu, sal weselnych, 

bankietowych i innych; 

- przystosowane do częstego mycia w zmywarce; 

- wysokość min. 190 mm; 

- średnica min. 51 mm; 

 

24 

  

8 Kieliszki do 

wódki 

Kieliszki do wódki Pasabahce lub równoważne kieliszki 

do wódki o następujących parametrach minimalnych: 

- pojemność całkowita 0,03 l; 

- profesjonalne szkło dla gastronomii; 

- wysokość min. 59 mm; 

- średnica min. 50 mm; 

 

24 

  

9 Kieliszki do 

wody 

Kieliszki do wody Pasabahce lub równoważne kieliszki 

do wody o następujących parametrach minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 235 ml; 

- zaprojektowane z myślą o częstej eksploatacji; 

- można stosować do gorących napojów oraz w 

mikrofalówce; 

- polecane do restauracji, barów, pubów, kawiarni, 

cateringu, sal bankietowych i innych; 

- przystosowane do częstego mycia w zmywarce; 

- wysokość min. 160 mm; 

 

24 

  



 

  

Postaw na zawód, postaw na siebie  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

- średnica min. 80 mm; 

10 Kieliszki do 

koniaku 

Kieliszki do koniaku Pasabahce lub równoważne 

kieliszki do koniaku o następujących parametrach 

minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 041 l; 

- wysokość min. 126 mm; 

- średnica min. 68 mm; 

 

24 

  

11 Szklanka niska Szklanki niskie Pasabahce lub równoważne szklanki 

niskie o następujących parametrach minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 350 ml; 

- szkło hartowane, o dużej wytrzymałości na uszkodzenia 

mechaniczne oraz termiczne; 

- można stosować do gorących napojów oraz w 

mikrofalówce; 

- przystosowane do częstego mycia w zmywarce; 

- średnica min. 92 mm; 

- wysokość min. 1000 mm; 

 

24 

  

12 Szklanka wysoka Szklanki wysokie Pasabahce lub równoważne szklanki 

wysokie o następujących parametrach minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 360 ml; 

- szkło hartowane, o dużej wytrzymałości na uszkodzenia 

mechaniczne oraz termiczne; 

- można stosować do gorących napojów oraz w 

mikrofalówce; 

-  przystosowane do częstego mycia w zmywarce; 

- wysokość min. 150 mm; 

- średnica min. 80 mm; 

 

24 

  

13 Kieliszek do 

koktajli 

Kieliszki do kotajli Pasabahce lub równoważne 

kieliszki do koktajli o następujących parametrach 

minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 370 ml; 

- wysokość min. 178 mm; 

- średnica min.  74 mm; 

 

24 

  

14 Kieliszek do 

koktajli 

Kieliszki do koktajli Pasabahce lub równoważne 

kieliszki do koktajli o następujących parametrach 

minimalnych: 

- pojemność całkowita min.  270 ml; 

 

24 
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- wykonane w technologii monoblok, tzn. jednego 

kawałka szkła; 

- bezpieczna, zaokrąglona krawędź i stopka; 

- przystosowane do częstego mycia w zmywarce; 

-wysokość min. 134 mm; 

- średnica 95 mm; 

15 Dzbanek Dzbanek Pasabahce lub równoważny dzbanek o 

następujących parametrach minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 1,3 l; 

- można stosować do gorących napojów oraz w 

mikrofalówce; 

- przystosowane do częstego mycia w zmywarce; 

- wysokość min. 195 mm; 

 

6 

  

16 Pucharki do 

deserów 

Pucharek do deserów Pasabahce lub równoważny 

pucharek do deserów o następujących parametrach 

minimalnych: 

- pojemność całkowita min. 0,12 l; 

-wysokość min. 118 mm; 

- średnica min.116 mm; 

 

24 

  

17 Zastawa stołowa Zastawa stołowa Isabel A 6-osobowa lub równoważna 

zastawa stołowa o następujących minimalnych 

parametrach: 

- wytrzymała powłoka szklana; 

- przystosowany do użytkowania w kuchence 

mikrofalowej; 

- wzmocniony rannt; 

- przystosowany do mycia w zmywarkach; 

W skład kompletu wchodzą: 

1) Talerz głęboki średnica 230mm – 6 sztuk;  

2) Talerz płytki 270 mm – 6 sztuk; 

3) Talerz płytki 185 mm – 6 sztuk; 

4) Filiżanka 230 ml + spodek 140 mm – 6 sztuk; 

 

3 

  

18 Bulionówka ze 

spodkiem 

Bulionówka ze spodkiem Isabel lub równoważna 

bulionówka ze spodkiem o następujących parametrach 

minimalnych: 

- wykonana z wytrzymałej powłoki szklanej; 

- posiada wzmocnione brzegi; 

 

12 
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- przystosowana do użytku w kuchence mikrofalowej; 

- wymiary bulionówki: szerokość100 mm, głębokość 45 

mm, wysokość 53 mm, pojemność 250 ml; 

- średnica spodka 140 mm; 

19 Salaterka Salaterka Isabel lub równoważna salaterka o 

następujących parametrach minimalnych: 

- wykonana z wytrzymałej powłoki szklanej; 

- przystosowana do mycia w zmywarkach; 

- przystosowana do użytkowania w kuchence 

mikrofalowej; 

- wymiary salaterki: wysokość 55mm, średnica 180 mm, 

pojemność 0,63 l; 

 

12 

  

20 Zestaw sztucców Sztućce zestaw CLASSIC 12 – osobowy wykonany ze 

stali nierdzewnej.  

W skład zestawu sztućców wchodzą: 

1) łyżka stołowa – 12 sztuk; 

2) widelec stołowy – 12 sztuk; 

3) nóż stołowy – 12 sztuk; 

4) łyżeczka do herbaty – 12 sztuk; 

5) łyżeczka do kawy – 12 sztuk; 

6) widelczyk do ciasta – 12 sztuk; 

 

3 

  

 
Część IV – Dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej -1; 

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:………..……………………………………………………...zł 

Słownie: …………………………………………………………….……………………………………….…………………………..………………………….. 
 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

 

Opis przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 

/marka/ 
Ilość 

Wartość jednej 

sztuki/opakowania 

/zł/ 

Wartość 

ogółem 

brutto 

/zł/ 

1 Waga 

elektroniczna 

Waga elektroniczna o następujących parametrach 

minimalnych: 

- zastosowanie na kuchni jako waga pomocnicza, 

przenośna; 

- pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny; 

- zabezpieczenie przed przeciążeniem; 

- wielokrotne tarowanie; 

 

6 
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- zasilanie bateryjne (3 baterie AA w komplecie); 

- automatyczne wyłączanie;  

-  zintegrowana blokada transportowa; 

-  możliwość sztaplowania;  

- zakres ważenia: do 2 kg;  

- dokładność: do1 g;  

- wymiary szalki Ø 120 mm;  

- czas pracy na zasilaniu bateryjnym 300 godz; 

- czas stabilizacji pomiaru ok 3 s;  

- obudowa z ABS; 
2 Termometr z 

sondą  

Termometr z sondą Stalgast lub równoważny termometr 

z sondą o następujących parametrach minimalnych: 

- sonda na 1 m przewodzie; 

- alarm temperatury; 

- w zestawie z termometrem bateria typu AAA;    

- temperatura -50÷300°C; 

- gwarancja min. 12 miesięcy; 

 

6 

  

3 Naświetlacz Naświetlacz szufladowy STALGAST lub równoważny 

naświetlacz szufladowy o następujących parametrach 

minimalnych: 

- urządzenie z lampami UV do powierzchniowej 

dezynfekcji jaj i noży; 

- jednorazowo można dezynfekować 30 sztuk jaj lub 17 

sztuk noży o wymiarach długości 320mm i wysokości 40 

mm; 

- w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii 

Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, 

pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki; 

- czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund; 

- automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej 

szufladzie; 

- kratka ze stali chromowanej; 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

- gwarancja min.1 rok; 

- szerokość 360 mm; 

-głębokość 530 mm; 

- wysokość 245 mm; 

 

1 

  



 

  

Postaw na zawód, postaw na siebie  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

- napięcie 230 V; 

- moc elektryczna 77 W; 

4 Pakowarka 

próżniowa 

Pakowarka próżniowa listwowa Stalgast 310 mm lub 

równoważna pakowarka próżniowa listwowa o 

następujących parametrach minimalnych: 

- należy stosować wyłącznie z workami szczelinowymi; 

- maksymalna szerokość zgrzewu 310 mm; 

- cyfrowy wyświetlacz; 

- 4 funkcje zgrzewania (praca automatyczna, praca 

pulsacyjna, marynowanie, praca z akcesoriami); 

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; 

- w zestawie z pakowarką komplet worków 

szczelinowych pasujących do pakowarki próżniowej; 

- waga 6 kg; 

- gwarancja min.1 rok; 

- szerokość 386 mm; 

- głębokość 300 mm; 

- wysokość 110 mm; 

- napięcie 230 V; 

- moc elektryczna 700 W; 
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5 Garnek ze stali 

nierdzewnej  

z pokrywką 

Garnek ze stali nierdzewnej z pokrywką o pojemności 

2,5 l Stalgast lub równoważny garnek z pokrywką o 

następujących parametrach: 

- technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre 

przewodzenie ciepła; 

- kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję; 

- nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane 

uchwyty; 

- gwarancja min.1 rok; 

- wysokość 120 mm; 

- średnica 160 mm; 

- pojemność 2,50 l; 

- materiał wykonania stal nierdzewna; 

- mycie w zmywarce tak; 

- rodzaj uchwytu  rączka stalowa; 

- przystosowanie do kuchni indukcyjnej tak; 

- przystosowanie do kuchni elektrycznej tak; 
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- przystosowanie do kuchni gazowej tak; 

- przystosowanie do kuchni ceramicznych tak; 

6 Garnek ze stali 

nierdzewnej  

z pokrywką 

Garnek ze stali nierdzewnej  z pokrywką 1,9 l Stalgast 

lub równoważny garnek z pokrywka o następujących 

parametrach: 

- technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre 

przewodzenie ciepła; 

- kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję; 

- nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane 

uchwyty; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- wysokość 95 mm; 

- średnica 160 mm; 

- pojemność 1,90 l; 

- materiał wykonania  stal nierdzewna; 

- mycie w zmywarce  tak; 

- przystosowanie do kuchni indukcyjnej tak; 

- przystosowanie do kuchni elektrycznej tak; 

- przystosowanie do kuchni gazowej tak; 

- przystosowanie do kuchni ceramicznych tak; 

 

6 

  

7 Naczynie do 

zapiekania 
Naczynie do zapiekania prostokątne o wymiarach 330 

x 225 mm 

Cechy produktu: 

- biała błyszcząca porcelana; 

- wysoka odporność na oddziaływania fizyczne i 

niewielka waga; 

- można używać w kuchenkach mikrofalowych, piecach i 

zmywarkach; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 330 mm; 

- głębokość 225 mm; 

- wysokość 70 mm; 

- temperatura maksymalna 600 °C; 

- kolor  biały; 

- materiał wykonania porcelana; 

- mycie w zmywarce tak; 

- przystosowanie do kuchni mikrofalowych tak; 

 

6 
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- przystosowanie do piekarników tak; 

8 Miski Miska metalowa Stalgast lub równoważna miska 

metalowa ze stali nierdzewnej polerowanej o pojemności 

1,7l średnicy 180 mm i wysokości 80 mm; 

 
6 

  

9 Miski Miska metalowa Stalgast lub równoważna miska 

metalowa ze stali nierdzewnej polerowanej o pojemności 

4,0 l średnicy 240 mm i wysokości 110 mm; 

 
6 

  

10 Miski Miska metalowa Stalgast lub równoważna miska 

metalowa ze stali nierdzewnej polerowanej o pojemności 

6,0 l średnicy 280 mm i wysokości 130 mm; 

 
6 

  

11 Łyżka 

cedzakowa 

Łyżka cedzakowa wykonana ze stali chromowanej, duże 

otwory do szybkiego ociekania, długość 470 mm, 

średnica 160 mm; 

 
6 

  

12 Łyżka wazowa Łyżka wazowa wykonana ze stali nierdzewnej, długość 

 269 mm, pojemność 0,13 l; 
 6 

  

13 Widelec do 

przewracania 

Widelec do przewracania ze stali nierdzewnej, długość 

150 mm; 
 6 

  

14 Ubijak do piany Ubijak do piany długość 300 mm;  6   
15 Ubijak do 

ziemniaków 

Ubijak do ziemniaków ze stali nierdzewnej, długość 300 

mm; 
 6 

  

16 Stolnica Stolnica drewniana  lub silikonowa o wymiarach 39 cm 

x 48 cm; 
 6 

  

17 Wydrążacz Wydrążacz do warzyw wykonany ze stali nierdzewnej, 

długość 220 mm; 
 6 

  

18 Obierak do 

warzyw 

Obierak do warzyw wykonany ze stali nierdzewnej, 

okrągły uchwyt, długość 165 mm; 
 6 

  

19 Porcjoner do ryżu Porcjoner do ryżu wykonany ze stali nierdzewnej, 

długość 250 mm; 
 6 

  

20 Wałek do ciasta Wałek do ciasta wykonany z drewna;  6   
21 Tłuczek do mięsa Tłuczek do mięsa wykonany z aluminium, 2 

powierzchnie rozbijające; 
 6 

  

22 Wyciskacz do 

czosnku 

Wyciskacz do czosnku jednoczęściowy wykonany z 

aluminium; 
 6 

  

23 Dzbanek z 

miarką 
Dzbanek z miarką 0,5 l;  6 

  

24 Wyciskacz do Wyciskacz do cytryn posiadający zawieszkę do  6   
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cytryn powieszenia; 

25 Otwieracz do 

puszek 

Otwieracz do puszek z okrągłym uchwytem, długośc 220 

mm 
 6 

  

 
Część V – Dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej -2; 

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM:………..……………………………………………………...zł 

Słownie: …………………………………………………………….……………………………………….…………………………..………………………….. 
 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

 

Opis przedmiotu Opis oferowanego przedmiotu 

/marka/ 
Ilość 

Wartość jednej 

sztuki/opakowania 

/zł/ 

Wartość 

ogółem 

brutto 

/zł/ 

1 Urządzenie do 

gotowania w 

niskich 

temperaturach 

Urządzenie do gotowania w niskich temperaturach 
SOUS-VIDE Hendi lub równoważne urządzenie do 

gotowania w niskich temperaturach o następujących 

parametrach minimalnych: 

- urządzenie do gotowania potraw zapakowanych w 

woreczki próżniowe; 

- obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej; 

- w zestawie separator, min. 4 przekładki ze stali 

nierdzewnej; 

- bardzo precyzyjny termostat z możliwością regulacji 

temperatury od 45°C do 90°C; 

- z uchwytami i kranem spustowym; 

- możliwość szczelnego zamknięcia dzięki pokrywie z 

uszczelką silikonową; 

- urządzenie wyposażone w uchwyty i kran spustowy; 

- gwarancja min.1 rok; 

- szerokość 600 mm; 

- głębokość 330 mm; 

- wysokość 300 mm; 

- pojemność 20 l; 

- napięcie 230 V; 

- moc elektryczna 600 W; 

 

1 

  

2 Patelnia Patelnia z powłoką ceramiczną Hendi  Ø280 mm lub 

równoważna patelnia ceramiczna o następujących 

parametrach minimalnych: 

 
6 
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- ceramiczna powłoka zapobiegająca przywieraniu; 

- rączka ze stali nierdzewnej pokryta silikonem zapewnia 

wysoką wytrzymałość termiczną; 

- nitowany uchwyt; 

-  gwarancja min. 1 rok; 

- wysokość 55 mm; 

- średnica 280 mm; 

- przystosowanie do kuchni indukcyjnej tak; 

- przystosowanie do kuchni elektrycznej tak; 

- przystosowanie do kuchni gazowej tak; 

-przystosowanie do kuchni ceramicznych tak; 

3 Garnek ze stali 

nierdzewnej  

z pokrywką 

Garnek ze stali nierdzewnej z pokrywką o pojemności 

1,5 l  Hendi lub równoważny garnek o następujących 

parametrach minimalnych: 

- wyjątkowo masywna, najwyższej jakości stal 

chromowo-niklowa 18/10; 

- powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym 

rantem; 

- masywne, wielopunktowo przytwierdzone do 

powierzchni garnka uchwyty, które nie nagrzewają się; 

- kwasoodporna stal; 

- wielowarstwowe dno typu "sandwich" (stal 

nierdzewna/aluminium/stal magnetyczna) łączy w sobie 

właściwości aluminium w zakresie rozprowadzania 

ciepła z trwałością i właściwościami magnetycznymi stali 

nierdzewnej; 

- dno formowane jest w technologii impact bonding, co 

zapewnia idealne łączenie warstw i gwarantuje 

odporność na korozję i optymalne przewodzenie ciepła; 

- wszystkie pokrywki wykonane ze stali nierdzewnej z 

otworami do uwalniania pary; 

- możliwość użytkowania we wszystkich typach kuchni, 

również indukcyjnych; 

- możliwość mycia w zmywarkach; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- wysokość 75 mm; 

- średnica n160 mm; 
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- grubość ścianki 0,7; 

- pojemność 1,50 l; 

- mycie w zmywarce  tak; 

- przystosowanie do kuchni indukcyjnej tak; 

- przystosowanie do kuchni elektrycznej tak; 

- przystosowanie do kuchni gazowej tak; 

- przystosowanie do kuchni ceramicznych tak; 

4 Deska do 

krojenia HACCP 

Deska do krojenia HACCP  BIAŁA Hendi lub 

równoważna deska do krojenia HACCP BIAŁA o 

następujących parametrach minimalnych: 

- wykonana z polietylenu HDPE 500; 

- zaokrąglone bezpieczne krawędzie; 

- zgodna z normami HACCP; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 325 cm; 

- wysokość 12 mm; 

- głębokość 265 mm; 

- kolor biały; 

- przeznaczenie  nabiał; 
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5 Deska do 

krojenia HACCP 

Deska do krojenia HACCP  ZIELONA Hendi lub 

równoważna deska do krojenia HACCP ZIELONA o 

następujących parametrach minimalnych: 

- wykonana z polietylenu HDPE 500; 

- zaokrąglone bezpieczne krawędzie; 

- zgodna z normami HACCP; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 325 cm; 

- wysokość 12 mm; 

- głębokość 265 mm; 

- kolor zielony; 

- przeznaczenie  warzywa; 
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6 Deska do 

krojenia HACCP 

Deska do krojenia HACCP  CZERWONA Hendi lub 

równoważna deska do krojenia HACCP CZERWONA o 

następujących parametrach minimalnych: 

- wykonana z polietylenu HDPE 500; 

- zaokrąglone bezpieczne krawędzie; 

- zgodna z normami HACCP; 

 

6 

  



 

  

Postaw na zawód, postaw na siebie  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 325 cm; 

- wysokość 12 mm; 

- głębokość 265 mm; 

- kolor czerwony; 

- przeznaczenie mięso surowe; 

7 Deska do 

krojenia HACCP 

Deska do krojenia HACCP   ŻÓŁTA Hendi lub 

równoważna deska do krojenia HACCP ŻÓŁTA o 

następujących parametrach minimalnych: 

- wykonana z polietylenu HDPE 500; 

- zaokrąglone bezpieczne krawędzie; 

- zgodna z normami HACCP; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 325 cm; 

- wysokość 12 mm; 

- głębokość 265 mm; 

- kolor żółty 

- przeznaczenie drób surowy; 
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8 Deska do 

krojenia HACCP 

Deska do krojenia HACCP   NIEBIESKA Hendi lub 

równoważna deska do krojenia HACCP NIEBIESKA o 

następujących parametrach minimalnych: 

- wykonana z polietylenu HDPE 500; 

- zaokrąglone bezpieczne krawędzie; 

- zgodna z normami HACCP; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 325 cm; 

- wysokość 12 mm; 

- głębokość 265 mm; 

- kolor niebieski; 

- przeznaczenie ryby; 
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9 Deska do 

krojenia HACCP 

Deska do krojenia HACCP  BRĄZOWA Hendi lub 

równoważna deska do krojenia HACCP BRĄZOWA o 

następujących parametrach minimalnych: 

- wykonana z polietylenu HDPE 500; 

- zaokrąglone bezpieczne krawędzie; 

- zgodna z normami HACCP; 

- gwarancja min. 1 rok; 
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- szerokość 325 cm; 

- wysokość 12 mm; 

- głębokość 265 mm; 

- kolor brązowy; 

- przeznaczenie mięso gotowane, wędliny; 

10 Deska do 

krojenia HACCP 

Deska do krojenia HACCP  FIOLETOWA Hendi lub 

równoważna deska do krojenia HACCP FIOLETOWA o 

następujących parametrach minimalnych: 

- wykonana z polietylenu HDPE 500; 

- zaokrąglone bezpieczne krawędzie; 

- zgodna z normami HACCP; 

- gwarancja min. 1 rok; 

- szerokość 325 cm; 

- wysokość 12 mm; 

- głębokość 265 mm; 

- kolor fioletowy; 

- przeznaczenie dla alergików; 
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11 Noże do krojenia 

HACCP 

Nóż kucharski HACCP P 240 mm, brązowy Hendi lub 

równoważny nóż kucharski o następujących parametrach:  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 2,50 mm; 

- długość 385 mm; 

- długość ostrza 240 mm; 
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12 Noże do krojenia 

HACCP 

Nóż kucharski HACCP P 180 mm, czerwony Hendi 

lub równoważny nóż kucharski o następujących 

parametrach:  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 2,50 mm; 

- długość 320 mm; 

- długość ostrza 180 mm; 
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13 Noże do krojenia Nóż kucharski HACCP P 180 mm, żółty Hendi lub  6   



 

  

Postaw na zawód, postaw na siebie  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko,  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

HACCP równoważny nóż kucharski o następujących parametrach:  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 2,50 mm; 

- długość 320 mm; 

- długość ostrza 180 mm; 

14 Noże do krojenia 

HACCP 

Nóż kucharski HACCP P 180 mm, niebieski Hendi lub 

równoważny nóż kucharski o następujących parametrach:  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 2,50 mm; 

- długość 320 mm; 

- długość ostrza 180 mm; 
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15 Noże do krojenia 

HACCP 

Nóż kucharski HACCP P 180 mm, biały Hendi lub 

równoważny nóż kucharski o następujących parametrach:  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 2,50 mm; 

- długość 320 mm; 

- długość ostrza 180 mm; 
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16 Noże do krojenia 

HACCP 

Nóż kucharski HACCP P 180 mm, zielony Hendi lub 

równoważny nóż kucharski o następujących parametrach:  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 2,50 mm; 

- długość 320 mm; 

- długość ostrza 180 mm; 
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17 Noże do krojenia 

HACCP 

Nóż kucharski HACCP P 180 mm, fioletowy Hendi lub 

równoważny nóż kucharski HACCP o następujących 
 6 
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parametrach:  

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 2,50 mm; 

- długość 320 mm; 

- długość ostrza 180 mm; 

18 Noże do krojenia 

HACCP 

Nóż do obierania HACCP P 90 mm zielony Hendi lub 

równoważny nóż HACCP o następujących parametrach: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 1,2 mm; 

- długość 190 mm; 

- długość ostrza 90 mm; 
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19 Noże do krojenia 

HACCP 

Nóż do  chleba i ciast HACCP P 250 mm biały Hendi 

lub równoważny nóż HACCP o następujących 

parametrach: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 1,5 mm; 

- długość 385 mm; 

- długość ostrza 250 mm; 
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20 Noże do krojenia 

HACCP 

Nóż do  filetowania HACCP 150 mm czerwony Hendi 

lub równoważny nóż HACCP o następujących 

parametrach: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 0,9 mm; 

- długość 300 mm; 

- długość ostrza 150 mm; 
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21 Noże do krojenia 

HACCP 

Nóż do  filetowania HACCP 150 mm żółty Hendi lub 

równoważny nóż HACCP o następujących parametrach: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 0,9 mm; 

- długość 300 mm; 

- długość ostrza 150 mm; 
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22 Noże do krojenia 

HACCP 

Nóż do  filetowania HACCP 150 mm niebieski Hendi 

lub równoważny nóż HACCP o następujących 

parametrach: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 0,9 mm; 

- długość 300 mm; 

- długość ostrza 150 mm; 
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23 Noże do krojenia 

HACCP 

Nóż do  jarzyn HACCP 100 mm niebieski Hendi lub 

równoważny nóż HACCP o następujących parametrach: 

- wykonany ze stali nierdzewnej; 

-  uchwyt z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP; 

- każdy nóż jest w osobnym estetycznym blistrze; 

- można myć w zmywarkach; 

- szerokość 1,2 mm; 

- długość 205 mm; 

- długość ostrza 100 mm; 
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Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie pracy 

nad przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania 

 

..................................dnia......................                   

   ……………………………………………………… 
                                                                                              imię i nazwisko, podpis osoby/  

osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3, nr EKST.042.2.4.24.2016 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię,  Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: 0.…/ …………………………………………… 

Numer faksu:   0.…/ .......................................................................... 

Numer REGON: ................................................................................ 

Numer NIP:    ..................................................................................... 

Adres kontaktowy email: …………………………………………… 
 

1) oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w tym 

koszty transportu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku,  

2) oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy,  

3) oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się 

za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,  

4) oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego, 

5) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

6) oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, 

czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,  

7) oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

8) oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

9) oświadczam, że nie posiadam z Zamawiającym powiązań kapitałowych i osobowych,  

w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej; 

b) posiadanie udziałów co najmniej 10% akcji; 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki, kurateli. 
 
 

 

 
 

 

 
 

........................... dnia .......................                           …………………………………………… 

imię i nazwisko, podpis osoby/  
                                                                                                                                 osób upoważnionych do składania oświadczeń woli  
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Załącznik nr 4 , nr EKST.042.2.4.24.2016 
 

PROJEKT UMOWY nr …../2016 

 

 
Zawarta w dniu ……… 2016 roku w Lipsku  pomiędzy:  

Powiat Lipski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12,  

27-300 Lipsko  

NIP: …....................       REGON: ….......................... 

reprezentowanym przez: 

Mieczysława Mejznera – Dyrektora Szkoły 

zwanego dalej w treści umowy Zamawiającym 

a 

………………………………………… 

zwanym w treści umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę w zakresie wyposażenia do 
kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w ilościach i rodzajach 
określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 zapytania ofertowego z dnia 
……………….. 
2. Celem dostawy jest realizacja projektu RPMA.10.03.01-14-4068/16 pt. „Postaw na zawód, postaw 
na siebie”. 
3. Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

§ 2 
1. Wykonawca dostarczy przedmioty zamówienia jednorazowo w terminie 10 dni od daty zawarcia 

umowy zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) do Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, ul. Zwoleńska12, 27-300 Lipsko. 

2. Za dzień wydania Zamawiającemu przedmiotów zamówienia określonych w § 1 ust. 1 uważa się 

dzień, w którym zostały odebrane przez Zamawiającego w miejscu dostawy. 

3. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotów zamówienia, jakie są wymagane, by nie 

dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu i składowania. 

4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie przedmiotu zamówienia w celu 

przeprowadzenia procedury odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie przedmiotu zamówienia będzie 

polegało na upewnieniu się, że są one wolne od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiadają 

one opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w Zapytaniu. 

5.  Odbiór jakościowy i ilościowy nastąpi w dniu dostawy, na podstawie dokumentu sporządzonego 

przez Wykonawcę, określającego nazwę i ilość zamówienia. 

6.  Dokument, o którym mowa w ust. 5 wymaga akceptacji Zamawiającego. 

§ 3  
1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 w kwocie: 

………………………………zł brutto,  słownie….....……………………………….. 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje koszty transportu, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. Wynagrodzenie z tytułu prawidłowo wykonanego zamówienia zostanie dokonane przelewem na 

rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury VAT/ 

rachunku pod warunkiem dostępności na rachunku bankowym projektu środków na finansowanie 

projektu przekazanych przez Instytucję Wdrażającą i stwierdzeniu prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu przelew zostanie dokonany po 

otrzymaniu środków na konto projektu od Instytucji Wdrażającej, tj. w terminie 14 dni od wpłynięcia 

na konto Zamawiającego środków RPO WM przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych  

z realizacją Projektu. 
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5. Ewentualne opóźnienia w płatnościach spowodowane opóźnieniami do 365 dni  

w przekazywaniu przez Instytucję Wdrażającą Zamawiającemu środków na realizację Projektu nie 

stanowią podstaw do naliczania przez Wykonawcę odsetek za zwłokę. 

6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/ rachunku będzie podpisany przez 

Zamawiającego protokół odbioru końcowego usługi. 

§ 4 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub  

nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, a w szczególności w przypadku:  

a. opóźnienia w dostawie trwającej ponad 7 dni,  

b. opóźnienia w wymianie wadliwego przedmiotu zamówienia trwającego ponad 7 dni. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. Wykonawca ma 

prawo do wynagrodzenia za przedmiot zamówienia dostarczony zgodnie z umową do dnia odstąpienia 

od umowy.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną.  

§ 5 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

§ 6 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 7  
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 § 8 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden dla Wykonawcy oraz 

dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

………………………….………                                           ………….………………………..                                                                                      
Pieczęć i podpis Wykonawcy         Pieczęć i podpis Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


