
 

    

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Lp. Nazwa produktu Opis produktu Ilości 

1.  lodówka z pakietem 
ubezpieczenia na 5 lat 

Wymiary: wysokość 185 cm +/-  5 cm, szerokość 60 cm +/- 5 cm, 
głębokość 64 cm +/- 5 cm 
Położenie zamrażarki: na dole 
Bezszronowa: pełny No Frost  
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: No Frost 
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: No Frost 
Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak 
Sterowanie: elektroniczne 
Klasa energetyczna: A+ 
Pojemność użytkowa chłodziarki: 210 – 225 L 
Pojemność użytkowa zamrażarki: 80 - 100 L 
Półki: wykonane ze „szła bezpiecznego”  
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 

2.  zamrażarka z pakietem 
ubezpieczenia na 5 lat 

Wymiary: wysokość 125 cm +/- 5 cm, szerokość 58 cm +/- 5 cm,  
głębokość 60 cm +/- 5 cm, 
Kolor: biały 
Regulowany termostat: tak 
Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak 
Klasa energetyczna: A+ 
Pojemność: 140 – 168 L 
Szuflady: przeźroczyste i/lub białe z tworzywa sztuczne 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 

3.  piekarnik z pakietem 
ubezpieczenia na 5 lat 

Wymiary: szerokość 60 cm +/- 5 cm, wysokość: 60 cm +/-5 cm, 
głębokość 60 cm +/- cm 
Klasa energetyczna: A 
Pojemność: 65-72 cm 
Sterowanie: elektroniczne chowane pokrętła 
Programator pracy piekarnika: elektroniczny 
Grill: tak 

1 szt. 



 

    

Termoobieg: tak  
Typ prowadnic: teleskopowe – jeden poziom 
Bezpieczeństwo użytkowania: zimne drzwi 
Kolor: srebrny lub inox 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

4.  kuchenka – płyta grzewcza 
indukcyjna z pakietem 
ubezpieczenia na 5 lat 

Wymiary: szerokość: 59 cm +/- 5 cm, wysokość: 5 cm +/- 1 cm, 
głębokość: 52 cm +/- 3cm 
Kolor: czarna 
Napięcie zasilania: 230V, 400V 
Pola grzewcze: 4  
Sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne – dotykowe 
Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne szlif z przodu 
Bezpieczeństwo użytkowania: blokada przed zmianą ustawień 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 

5.  zmywarka z pakietem 
ubezpieczenia na 5 lat 

Wymiary: szerokość 60 cm +/- 5 cm, wysokość 85 cm +/- 5 cm, 
głębokość 60 cm +/- 5 cm, 
Kolor: srebrny 
Wyświetlacz elektroniczny LED diodowy 
Wskaźnik braku soli: tak 
Wskaźnik braku nabłyszczacza: tak 
Mycie sztućców: koszyk 
Klasa energetyczna: A++ 
Pojemność: 12 kompletów 
Zużycie wody: 9,5 litra 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 

6.  ekspres ciśnieniowy do kawy 
z pakietem ubezpieczenia na 

5 lat 

Typ ekspresu: automatyczny 
Ciśnienie: 15 barów 
Stosowanie kawy: ziarnista, mielona 
System spieniający mleko: dysza spieniająca z regulacją emisji pary 
Regulacja mocy kawy: tak 
Wbudowany młynek: tak 
Pojemność zbiornika na wodę: min. 1,7 l 
Pojemność zbiornika na kawę: min. 250 g 

1 szt. 



 

    

Sterowanie: elektroniczne 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 
 

7.  wyciskarka do soków 
wolnoobrotowa z pakietem 

ubezpieczenia na 5 lat   

Typ: pionowa 

Moc: min. 150 W 
Funkcje dodatkowe: przygotowanie lodów i shaków, przygotowanie 
przecierów, zabezpieczenie przed przegrzaniem 
Wyposażenie: pojemnik na miąższ, pojemnik na sok, książka z 
przepisami 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 

8.  czajnik elektryczny z 
pakietem ubezpieczenia na 5 

lat 

Typ: Czajnik elektryczny stacjonarny 
Moc” min. 2 500W.  
Pojemność: min. 4 l.  
Funkcje dodatkowe: regulacja temperatury wody, wskaźnik wody, 
wbudowany filtr wody 

Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 

9.  robot kuchenny planetarny z 
blenderem z pakietem 
ubezpieczenia na 5 lat 

Moc silnika: min. 1500 W 
Pojemność misy roboczej: min. 6 l 
Pojemność kielicha: min. 1,5 l 
Praca pulsacyjna: tak 
Miksowanie: tak 
Rozdrabnianie-siekanie: tak 
Mieszanie: tak 
Ubijanie piany: tak 
Mielenie mięsa: tak 
Krojenie na plastry: tak 
Tarcie ziemniaków: tak 
Zagniatanie ciasta: tak 
Tarcie na wiórki: tak 
Wyciskanie soku z cytrusów: tak 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 

10.  gofrownica z pakietem 
ubezpieczenia na 5 lat 

Liczba i kształt gofrów: 2 prostokąty 
Moc: min. 1200 W 
Regulacja temperatury: tak 
Nieprzywieralna powłoka płytek: tak 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 



 

    

11.  garnki i patelnie Garnki: 9 elementów ze stali nierdzewnej i szkła, do mycia w 
zmywarce: 
Rondel z pokrywą Ø 16 cm/ 1,5 l – 1 szt. 
Garnek z pokrywą Ø 18 cm/ 2 l – 1 szt. 
Garnek z pokrywą Ø 20 cm/ 3,0 l– 1 szt. 
Garnek z pokrywą Ø 24 cm/ 5,0 l – 1 szt. 
Naczynie do gotowania na parze Ø 16X18X20cm – 1 szt. 

Patelnie 3 szt.: 20/24/28 cm 
Powłoka: Ceramiczna 
Uchwyt: Drewno bukowe / silikon 
Ilość elementów: 3 

1 komplet 

12.  zastawa stołowa  Zastawa stołowa wykonana z wysokiej jakości porcelany.  

Produkt można myć w zmywarce 
Produkt można stosować w kuchence mikrofalowej 
Dzięki dodatkowej warstwie szkliwa produkt zachowuje połysk na 
długie lata. 
Porcelana wyjątkowo odporna na uszkodzenia dzięki wzmacnianym 
krawędziom. 
Skład Produktu: 

12 Sztuk Talerza Obiadowego Płytkiego 31 cm 
12 Sztuk Talerza Śniadaniowego Płytkiego 25 cm 
12 Sztuk Talerza Deserowego Płytkiego 23 cm 

12 Sztuk Talerza Obiadowego Głębokiego 25 cm 
12 Sztuk Bulionówki 400 ml 
12 Sztuk Spodka pod bulionówkę 21,5 cm 
12 Sztuk Filiżanki 200 ml 

12 Sztuk Spodka pod Filiżankę 20,5 cm 
12 Sztuk Kubka 300 ml ; 
2 Sztuki Salaterki 23 cm 
2 Sztuki Salaterki 18 cm W 
1 Sztuka Półmiska 40 cm 
1 Sztuka Półmiska 36 cm 

1 Sztuka Rawierki 25 cm 
1 Sztuka Sosjerki 400ml 

1 Sztuka Imbryka do Kawy 1200ml 
1 Sztuka Cukiernicy 250 ml 
1 Sztuka Dzbanka do mleka 250 ml. 
Zestaw sztućców  
Idealnie gładkie i ze szlachetnym połyskiem pięknie komponują się z 

elegancką zastawą stołową. 
Wykonane z najwyższej jakości stali nie¬rdzewnej 18/10. Całość 

3 komplety 



 

    

zapakowana jest w elegancką walizkę 
Skład kompletu: 
12 x nóż 23 cm 
12 x łyżka 20 cm 
12 x widelec 20 cm 
12 x łyżeczka do herbaty 14 cm 
12 x widelczyk do ciasta 15,5 cm 

1 x łyżka do serwowania 19,5 cm 
1 x łyżka do sałaty 21 cm 
1 x widelec do sałaty 24 cm 
2 x łyżka serwingowa 21 cm 

1 x łyżeczka do cukru 14 cm 
2 x widelec do mięs 15,2 cm 

1 x łopatka do ciasta 25,5 cm 
1 x szczypce do cukru 
1 x chochelka do sosu 17 cm 
1 x chochelka do zupy 26 cm 
Można myć w zmywarkach 
Gwarancja producenta 24 miesiące 

13.  akcesoria kuchenne Sitka 200 mm x 4 szt. 
Durszlak stal nierdzewna 3,5 l x 2 szt. 
Przesiewacz do mąki 0,5 l x 1 szt., 

Sitko do zaparzania ziół o średnicy 45mm x 10 szt.  
Lejki kuchenne, różne rozmiary x 5 szt. 
Wkładka do gotowania na parze 5 l x 1 szt. 
Sitko do gotowania ryżu okrągłe stal nierdzewna 13 cm x 1 szt., 

Zestaw przyrządów kuchennych miski i miarki komplet: miska 4,5 l, 
durszlak 3 l, sitko  1,65 l, miska mniejsza - 0,5l. miarki: 250 ml, 125 
ml, 85 ml, 60 ml, 5 i 15 ml, materiał: polipropylen 
Formy do ciast metalowe 3 szt. okrągłe (23 cm, 24 cm, 26 cm), 3 szt. 
prostokątne x 6 szt.  
Szpatule silikonowo-drewniane (Pędzelek silikonowy, drewniana 

rączka 1 szt., Łyżka drewniana z otworami 1 szt.,; Łopatka silikonowa 
z drewnianą rączką 1 szt., łyżka silikonowa z drewnianą rączką 1 szt.) 

2 komplety 
Tłuczek do ziemniaków stal nierdzewna – 1 szt.,  
Tłuczek do mięsa wykonany z aluminium – 1 szt., 
Młynek mechaniczny do przypraw stal nierdzewna – 4 szt.,  
Młynek mechaniczny do orzechów – 1 szt. 

Solniczki i pojemniki na przyprawy komplet szklane - 1 komplet, 
kieliszki na jajka ceramiczne białe: 25 sztuk,  

1 komplet 



 

    

Tarka do owoców  szklana x 4 szt.,  
Szatkownica do warzyw z pojemnikiem – 1 szt., 
Forma do pieczenia babeczek 12 mufinek x 3 szt.,  
Silikonowe formy do pieczenia i smażenia x  30 szt., 

14.  tekstylia kuchenne Ścierki kuchenne 100 szt.  
Kolor: biały 
Rozmiar: 50x70 cm 
Materiał: 100% bawełna 
Rękawice kuchenne 10 kompletów 
Rękawice chroniące przez poparzeniem z magnesem 
Materiał: poliester 90%, bawełna 10%, z nadrukami  
Komplet: rękawica prawa i lewa  

1 komplet 

15.  wózek do sprzątania Wózek do sprzątania z dwoma wiaderkami o pojemności min. 15 l 
 Prasą do wyciskania mopów : tak 
Metalowym uchwyt prowadzący: tak 
Uchwyt na worek o pojemności 120 litrów: tak 
Metalowym koszyk na środki czystości: tak 
Konstrukcja wózka:  stal chromowanej 
Gumowe kółka samo skrętne : tak 

1 szt. 

 


