
Zał. Nr 1 do oferty

Lp. Nazwa urzadzenia Opis urzadzeń
Jednostka 
miary Ilość Cena jedn. Cena

KAWKI

1

Patelnia gastronomiczna Patelnia gastronomiczna uchylna ze stali 
nierdzewnej o pojemności min. 37 l z 
regulacją temperatury szt. 1

2

Stół roboczy
Stół roboczy ze stali nierdzewnej ze zlewem 2 
- komorowym 2400/600/850 z dolną półką szt. 1

3

Szafa magazynowa Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej 
1200/500/1800 dwudzielna, drzwi suwane, 4-
5 półek szt. 2

4

Kuchnia gazowo-elektryczna Kuchnia gazowo-elektryczna 6 palnikowa z 
piekarnikiem elektr.  Wykonana ze stali 
nierdzewnej, z rusztami żeliwnymi na gaz 
propan-butan. Palniki  o minimalnej łącznej 
mocy 30 kW. Piekarnik elektryczny o mocy 
minimalnej 3 kW. szt. 1

5

Szafa chłodnicza Szafa chłodnicza o pojemnosci min. 1300 l ze 
stali nierdzewnej dwudrzwiowa, drzwi 
uchylne, 6 półek siatkowych, chłodzenie 
wymuszone. szt. 1

6

Zmywarka Zmywarka uniwersalna ze stali nierdzewnej z 
koszem 50x50, zużycie wody do 3l na 1 cykl. Z 
dodownikiem na płyn myjący i 
nabłyszczający. szt. 1

7
Okap skrzyniowy Okap skrzyniowy elektryczny 110/45 ze stali 

nierdzewnej z łapaczem tłuszczu szt. 1

Zestawienie urządzeń i wyposażenia do remizo-świetlic w miejscowościach: Kawki, Konieczki, Janiki, Kostrzyna, 
Praszczyki, Kałmuki



8

Taboret gastronomiczny 
Taboret gastronomiczny ze stali nierdzewnej 
2 palnikowy (2x9kW) propan-butan szt. 1

9 Gęsiarka Gęsiarka żeliwna 6 l szt. 1

10

Termos cateringowy Termos cateringowy ze stali nierdzewnej 16 l 
z dwoma kranami, utrzymanie temperatury 
do 8 godzin. szt. 1

KONIECZKI

11
Chłodziarko-zamrażarka Chłodziarko-zamrażarka o pojemności chł. 

min 206 l i zamr. min 98 l klasy A++ szt. 1

12

Patelnia elektryczna Patelnia gastronomiczna uchylna ze stali 
nierdzewnej o pojemności min. 37 l z 
regulacją temperatury szt. 1

13

Wyparzacz elektryczny
Wyparzacz elektryczny ze stali nierdzewnej 
do naczyń kuchennych i sztućców o mocy 
max. 7,5 kW wyposażony w kosze na telarze 
(min. 18 szt.) i sztućce (min. 4 kg) szt. 1

14
Stół roboczy Stół roboczy ze stali nierdzewnej o 

wymiarach 1200/600/850 z dolną półką szt. 1

Razem Kawki



15

Garniki, naczynia

Zakup kompletu garnków i naczyń - w skład 
kompletu wchodzą: •patelnia ze stali 
nierdzewnej satynowa ø 28 -3 szt., •zestaw 
garnków gastronomicznych ze stali 
nierdzewnej z pokrywką (8l, 9l, 12,9 l, 15 l), 
•brytwanna ze stali nierdzewnej z pokrywką 
35/25/16 - 2 szt., •deska drewniana lub 
bambusowa o wymiarach min. 40/25/2 - 3 
szt., •zastawa stołowa na 12 osób x 4 kpl.  
[w sklad 1 kompletu zastawy wchodzą talerze 
(płytki 12 szt., głeboki 12 szt., deserowy 12 
szt.) półmisek 30,5 cm - 2 szt., salaterka 23 
cm - 1 szt., sosjerka 0,5 l. - 1 szt., waza 2,5 l. - 
1 szt., zestaw kawowy (12 filiżanek z 
podstawkami)  -elementy zastawy wykonane 
z porcelany w kolorze białym, możliwe 
niewielkie zdobienia (ewentualny wzór do 
uzgodnienia przed dostawą) , komplet 
sztućców ze stali nierdzewnej (łyżka, widelec, 
nóż, łyżeczka) - 12 szt. ] kpl. 1

JANIKI

16 Patelnia gastronomiczna

Patelnia gastronomiczna ze stali nierdzewnej 
o pojemności min. 37 l z regulacją 
temperatury szt. 1

17 Stół roboczy

Stół roboczy 1500/600/850 ze stali 
nierdzewnej z blokiem szuflad - 2 szuflady i 
szafką zamkniętą z drzwiami przesuwnymi i 
półką środkową szt. 1

18 Stół roboczy
Stół roboczy ze stali nierdzewnej z dolną 
półką 800/600/850 szt. 1

Razem Konieczki 



19 Szafa magazynowa

Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej 
800/700/1800 dwudzielna, drzwi uchylne, 4-5 
półek szt. 1

20 Kuchnia gazowo-elektryczna

Kuchnia gazowo-elektryczna 4 palnikowa z 
piekarnikiem elektr.  Wykonana ze stali 
nierdzewnej, z rusztami żeliwnymi na gaz 
propan-butan. Palniki  o łącznej minimalnej 
mocy 13 kW. Piekarnik elektryczny o 
minimalnej mocy 3 kW szt. 1

21 Szafa chłodnicza 

Szafa chłodnicza o pojemnosci min. 1300 l ze 
stali nierdzewnej dwudrzwiowa, drzwi 
uchylne, 6 półek siatkowych, chłodzenie 
wymuszone. szt. 1

22 Zmywarka

Zmywarka uniwersalna ze stali nierdzewnej z 
koszem 50x50, zużycie wody do 3l na 1 cykl. Z 
dodownikiem na płyn myjący i 
nabłyszczający. szt. 1

23 Okap skrzyniowy
Okap skrzyniowy elektryczny 110/45 ze stali 
nierdzewnej z łapaczem tłuszczu szt. 1

24 Basen dwukomorowy
Basen dwukomorowy ze stali nierdzewnej 
60/120, głebokość 40 szt. 1

25 Stół ze zlewem 
Stół ze zlewem 2 komorowym ze stali 
nierdzewnej 60/110/85 z półką szt. 1

26 Komplet garnków

W skład kompletu wchodzą: garnek 
wykonany ze stali nierdzewnej satynowej z 
kranem 50 l i pokrywką, garnek  ze stali 
nierdzewnej 50 l wysoki z pokrywką, garnek 
ze stali nierdzewnej 40 l wysoki z pokrywką, 
patelnia aluminiowa z powłoką tytanową 1 x 
ø 40, Patelnia ze stali nierdzewnej satynowa 
1x ø28 cm, 1 x ø 40 cm kpl. 1

Razem Janiki



KOSTRZYNA

27 Patelnia gastronomiczna

Patelnia gastronomiczna uchylna ze stali 
nierdzewnej o pojemności min. 37 l z 
regulacją temperatury szt. 1

28 Kuchnia gazowo-elektryczna

Kuchnia gazowo-elektryczna 4 palnikowa z 
piekarnikiem elektr.  Wykonana ze stali 
nierdzewnej, z rusztami żeliwnymi na gaz 
propan-butan. Palniki  o łącznej minimalnej 
mocy 13 kW. Piekarnik elektryczny o 
minimalnej mocy 3 kW szt. 1

29 Szafa chłodnicza 

Szafa chłodnicza o pojemnosci min. 1300 l ze 
stali nierdzewnej dwudrzwiowa, drzwi 
uchylne, 6 półek siatkowych, chłodzenie 
wymuszone. szt. 1

30 Stół ze zlewem 
Stół ze zlewem 2 komorowym ze stali 
nierdzewnej 60/110/85 z półką szt. 1

31 Stół roboczy
Stół roboczy ze stali nierdzewnej z półką 
80/60/85 szt. 1

32 Taboret gazowy
Taboret gastronomiczny ze stali nierdzewnej 
2 palnikowy (2x9kW) propan-butan szt. 1

PRASZCZYKI

33 Patelnia gastronomiczna

Patelnia gastronomiczna uchylna ze stali 
nierdzewnej o pojemności min. 37 l z 
regulacją temperatury szt. 1

34 Stół roboczy
Stół roboczy ze stali nierdzewnej z półką 
80/60/85 szt. 1

Razem Kostrzyna



35 Kuchnia gazowo-elektryczna

Kuchnia gazowo-elektryczna 4 palnikowa z 
piekarnikiem elektr.  Wykonana ze stali 
nierdzewnej, z rusztami żeliwnymi na gaz 
propan-butan. Palniki  o łącznej minimalnej 
mocy 13 Kw propan-butan. Piekarnik 
elektryczny o minimalnej mocy 3 kW szt. 1

36 Szafa chłodnicza

Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej 1 
drzwiowa o pojemności min.600 l, min. 3 
półki siatkowe, chłodzenie wymuszone szt. 1

37 Zmywarka uniwersalna

Zmywarka uniwersalna ze stali nierdzewnej z 
koszem 50x50, zużycie wody do 3l na 1 cykl. Z 
dodownikiem na płyn myjący i 
nabłyszczający. szt. 1

38 Taboter gastronomiczny
Taboret gazowy ze stali nierdzewnej 1-
palnikowy o mocy min. 3,5 kW szt. 1

39 Zastawa stołowa

W skład zastawy wchodzą komplety zastawy 
dla 6 osób: talerz płytki, głeboki, deserowy, 
elementy zastawy wykonane z porcelany w 
kolorze białym, możliwe niewielkie zdobienia 
(ewentualny wzór do uzgodnienia przed 
dostawą), sztućce wykonane ze stali 
nierdzewnej (łyżka, widelec, nóż, łyżeczka) kpl. 20

KAŁMUKI

40 Patelnia elektryczna

Patelnia gastronomiczna  uchylna ze stali 
nierdzewnej o pojemności min. 37 l z 
regulacją temperatury szt. 1

41 Szafa chłodnicza

Szafa chłodnicza 2 drzwiowa 1200 l ze stali 
nierdzewnej, drzwi uchylne, 6 półek 
siatkowych, chłodzenie wymuszone szt. 1

Razem Praszczyki



42 Zmywarko wyparzarka

Zmywarko-wyparzarka ze stali nierdzewnej, 
zużycie wody do 3 l na 1 cykl, pojemność 
zbiornika 26-30 l, kosz 50x50. Z dodownikiem 
na płyn myjący i nabłyszczający. szt. 1

netto
VAT

SUMA brutto

Razem Kałmuki
SUMA


