
 
 
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM NW. WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO: 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy dokonać wizji lokalnej  
w miejscu zabudowy celem sprawdzenia wymiarów wyposażenia. Wymiary 
urządzeń mogą ulec nieznacznym zmianom ± 5%.  
W kalkulacji należy uwzględnić demontaż istniejącego wyposażenia i złożenie  
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wszystkie roboty montażowe 
sprzętu i urządzeń wraz z niezbędnymi materiałami tj. węże przyłączeniowe 
wodne i gazowe, syfony zlewozmywakowe i umywalkowe, podłączenie urządzeń 
do sieci elektrycznej, przebicie otworu dla odprowadzenia oparów z wyciągu 
przez ścianę zewnętrzną budynku, niezbędne prace naprawcze, próby szczelności 
i protokoły sprawdzeń instalacji sanitarnych (wodna, kanalizacyjna i gazowa) 
oraz instalacji elektrycznej, itp.  
Dostarczone wyposażenie i urządzenia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 
i być typu gastronomicznego.  
Stoły robocze i zlewy zakończone rantami tylnymi oraz z odpowiednich stron 
rantami bocznymi zgodnie z załączonymi rzutami wyposażenia. 
 
 
 L.P.  NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ 

I WYDAWKA 

1 Szafka stojąca  Dostawa i montaż szafki stojącej o wymiarach 1300x700x850mm, 
drzwi suwane szt 1 

2 Szafka wisząca 
 

Dostawa i montaż Szafki wiszącej o wymiarach 1300x300x600mm, 
drzwi suwane szt 1 

3 Szafka stojąca  
 

Dostawa i montaż szafki stojącej o wymiarach 1350x700x850mm, 
drzwi suwane szt 1 



4 Szafka wisząca 
 

Dostawa i montaż szafka wiszącej o wymiarach 1350x300x600mm, 
drzwi suwane szt 1 

5 
Szafa 
magazynowa z 
wyposażeniem 

Dostawa i montaż szafy magazynowej o wymiarach 900x700x1800 
mm, drzwi suwane dzielone z wyposażeniem:           
CEDZAK D=22 CM, średnica oczka ok. 3,4 mm,     średnica: 220 mm, 
materiał wykonania: stal nierdzewna, długość - L: 260 mm szt. 1, 
CEDZAK Z RĄCZKAMI ŚR.36 CM, wys- H: 220mm,   średnica: 360 
mm,   materiał wykonania: stal nierdzewna – szt. 1,   
WANNA PRZECEDZAKOWA D28CM, stal polerowana, wys. - H: 
160mm,  Średnica: 280mm – szt. 1 
WANNA OKRĄGŁA 24.5L. D45, wys. - H:200mm, średnica: 450 mm, 
poj. - V: 21 l, materiał wykonania: stal nierdzewna – szt. 1  
WIADRO 10l BEZ PIERŚCIENIA, wys. - H: 245 mm, średnica: 280 
mm, poj. - V: 10 l, materiał wykonania: stal nierdzewna – szt. 2 
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6 Wózek kelnerski z 
wyposażeniem 

Dostawa wózka kelnerskiego 3-półkowego z wyposażeniem: 
Wózek ze stali nierdzewnej o wymiarach min. wysokość 920 mm, 
głębokość 540 mm, szerokość 860 mm. Nośność min. 145 kg , kółka 
gumowane, posiadający hamulce. 
MISKA O ŚREDNICY 50 CM, stal polerowana, średnica miski 
mierzona razem z rantem, Wys.-H: 130mm, Średnica: 500mm,  Poj. 
- V:14 l,  materiał wykonania: stal nierdzewna – szt. 2, 
MISKA POLEROWANA D 55 CM, stal polerowana średnica miski 
mierzona razem z rantem,  Wys.- H:145mm,  Średnica:550 mm, 
Poj.V: 19 l, materiał wykonania: stal nierdzewna – szt. 2, 
MISKA 24 CM, wys.- H:110mm, Średnica: 240mm, Poj. - V:4 l, 
materiał wykonania: stal nierdzewna – szt. 2, 
MISKA O ŚREDNICY 28 cm, Wys.- H:130mm,   Średnica: 280mm,  
Poj. - V:6 l, materiał wykonania: stal nierdzewna – szt.2                                       
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II POMIESZCZENIE KUCHENNE 

1 Taboret gazowy 
2-palnikowy 

Dostawa i montaż taboreta gazowego 2-palnikowego o wymiarach 
min. 580x580x380mm, 9kW, ruszty żeliwne, płomień pilotowy 
palników, zabezpieczenie przeciwwypływowe, redukcja mocy 
palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) 

Szt. 2 

2 Patelnia 
elektryczna 

Dostawa i montaż patelni elektrycznej o wymiarach 
700x786x912mm, Moc: min. 6,3kW/400V, ręczny przechył misy, 
powierzchnia robocza misy min. 0,27m2, Zakres temperatury do 

szt 1 



300C 

3 
Piec 
konwekcyjno-
parowy z 
podstawą 

Dostawa i montaż piec konwekcyjno-parowego z podstawą i 
automatycznym zmiękczaczem wody w komplecie o wymiarach 
750x773x675mm. Pojemność 5xGN 1/1, system myjący Rotor 
KLEAN, odległość między półkami 67mm, oświetlenie Led, 
technologia MIND. Maps-narysuj własny proces kulinarny, 
dotykowy panel sterowania, z możliwością zapamiętania do 256 
programów. Steam.Maxi para dostępna już od 35C, system 
usuwania prawy Dry.Maxi, system obiegu powietrza Air.Maxi z 
wydajniejszym wentylatorem i 4-ma prędkościami wentylatora. 
Moc: min. 7kW/400V 

szt 1 

4 Stół z półką z 
wyposażeniem 

Dostawa i montaż stołu z półką o wymiarach min. 400x700x850 
mm wraz z wyposażeniem: 
WAGA POMOCNICZA DO 2KG, przenośna, pojedynczy wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny,   zabezpieczenie przed przeciążeniem,  
wielokrotne tarowanie,  wymiary szalki Ø 120 mm,  czas pracy na 
zasilaniu bateryjnym 300 godz - szt.1,                 
DESKA DO KROJENIA 600X400X20MM BIAŁA - szt.2,  
LISTWA MAGNETYCZNA 550mm- szt.1 
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5 
Kuchnia 4-
palnikowa z 
wyposażeniem 

Dostawa i montaż kuchni 4-palnikowej na podstawie otwartej wraz 
z wyposażeniem (wymiary: min. 800x700x850mm), płomień 
pilotowy palników, zabezpieczenie przeciwwypływowe, redukcja 
mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), żeliwne ruszty. 
Moc: 24kW/gaz. Wyposażenie:  
PATELNIA aluminiowo-teflonowa D-24cm, rączka wykonana ze stali 
epoksydowanej, wymiary: Wys. - H:40 mm, Średnica:240 mm, Poj.-
V: 1.3 l-szt.1,    
PATELNIA ALUM/TEFL.D-28cm, rączka wykonana ze stali 
epoksydowanej, wymiary: Wys. - H: 45 mm, Średnica: 280 mm, Poj. 
- V: 2 l - szt.2,                         
PATELNIA ALUM/TEFL D-36cm, rączka wykonana ze stali 
epoksydowanej, wymiary: Wys. - H: 50 mm, Średnica: 360 mm, Poj. 
- V: 4 l - szt.2,                           
PATELNIA ALUM/TEFL. DO NALEŚN. rączka wykonana ze stali 
epoksydowanej, wymiary: Wys. - H: 20 mm, Średnica: 250 mm, 
Poj.-V: 0,8 l -szt.3,         
RONDEL 20cm Z POKRYWKĄ, wymiary: H: 105 mm, Średnica: 200 
mm, Poj. - V: 3,3 l - szt.2 
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6 Okap przyścienny 
Dostawa i montaż okapu centralnego skrzyniowego (okap dzielony) 
o wymiarach min. 3435x1100x500 mm z łapaczami tłuszczu, 
filtrami, oświetleniem, LED, odprowadzeniem skroplin, 
regulatorem obrotów wentylatora. Wentylator promieniowy 

szt 1 



przeznaczony do montażu kanałowego o minimalnym wydatku 
powietrza 1600 m3/h, napięcie zasilania 230 V, moc min. 210 W, 
stopień ochrony IP 44, klasa izolacji I oraz odprowadzenie oparów 
na przez ścianę na zewnątrz budynku. W ofercie należy ująć 
przebicie otworu wylotowego okapu przez zewnętrzną ścianę 
budynku. Wylot oparów należy wykonać z rury stalowej 
ocynkowanej, o średnicy dostosowanej do wydajności wentylatora 
z izolacją systemową termiczną, na zewnątrz należy zamontować 
kratkę stalową nierdzewną z żaluzja grawitacyjną. Długość rury ok. 
4,0 m. 

7 Basen 2-
komorowy 

Dostawa i montaż basenu 2-komorowego, min. H=400. Wymiary 
min. 1600x700x850mm. szt 1 

8 
Bateria 
zlewozmywakowa 
stojąca 

Dostawa i montaż baterii gastronomicznej zlewozmywakowej 
stojącej z wylewką i spryskiwaczem szt 1 

9 
Regał ociekowy z 
tacą i 
wyposażeniem 

Dostawa i montażu regału ociekowego, 4-półkowego o wymiarach 
min. 860x700x850mm, półki perforowane wraz z tacą ociekową i 
wyposażeniem:  
DZBANEK MIARKA POLIPROPYLEN 2L, przeźroczysty, podziałka, Poj. 
- V: 2 l,  Materiał wykonania: poliwęglan - szt.1,  
MIARKA POLIPROPYLENOWA 5L, Poj. - V: 5 l,  Materiał wykonania: 
polipropylen - szt.1,       KOMPLET DESEK DO KROJENIA ZE 
STOJAKIEM (6 desek 450x300, czerwona, zielona, żółta, niebieska, 
biała, brązowa+ stojak na deski 300x270x270) - szt.1,  
STALKA 30CM. - szt.1,                                            
TACA MAHON.ANTYPOŚ.50X36CM prostokątna antypoślizgowa, 
mahoniowa laminowana, nie wyparzać - szt.4,                
WAŁEK DO CIASTA-ŁOŻYSKA KULOWE wykonany z drewna, 
powierzchnia robocza, Średnica: 100 mm, Długość - L: 395 mm - 
szt.1 
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10 Umywalka 
niezabudowana 

Dostawa i montaż umywalki niezabudowananej, wymiar komory 
345x248. Wymiary: min. 400x295x150mm. szt 1 

11 Półka Dostawa półki 1-poziomowej. Wymiary min. 1725x300mm 
 szt 1 

12 Stół ze zlewem Stół ze zlewem 2-komorowym. Wymiary min. 1860x700x850mm 
 szt 1 

13 Szafka stojąca z 
wyposażeniem 

Dostawa i montaż szafki stojącej o wymiarach min. 
1960x700x850mm z blokiem 3-szuflad, drzwi suwane z 
wyposażeniem:                                                                
ŁYŻKA CEDZAKOWA MONOBLOK D.14 pozbawiona spawów, 
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wykonana z jednego kawałka stali - szt.1,    
ŁYŻKA CEDZAKOWA pozbawiona spawów, wykonana z jednego 
kawałka stali, średnica:160mm, długość L-415mm - szt.1,                         
CHOCHLA MONOBLOK D 10 CM 0.25l pozbawiona spawów, 
wykonana z jednego kawałka stali, średnica:100mm, długość L-
380mm - szt.4,       
ŁYŻKA DO SERWOW.MONOBLOK 46cm wykonana z stali 
nierdzewnej, Średnica: 100 mm, długość: L-380mm, Pojemność - V: 
0.25 - szt.2,  
ŁOPATKA PERFOROWANA wykonana z jednego kawałka stali, 
długość L;390mm- szt.2,                 
WIDELEC DO PRZEWRACANIA 35.5 wykonany ze stali nierdzewnej, 
długość: L-400mm - szt.2,      
 OBIERAK DO ZIEMNIAKÓW T okrągły uchwyt,  Materiał wykonania: 
stal nierdzewna,  Długość L: 165 mm - szt.3,                  
RÓZGA STALOWA 30CM, wykonana ze stali nierdzewnej, długość L-
300mm - szt.2,                        
RÓZGA STALOWA 50cm, wykonana ze stali nierdzewnej, długość L-
500mm - szt.1,                          
UBIJAK DO ZIEMNIAKÓW80CM ECONOMIC  Ø drutu roboczego ~ 
6mm, Materiał wykonania: stal nierdzewna    Szerokość - W: 155 
mm, Długość - L: 800 mm - szt.1,  
SZUFELKA 0.6L, Wys. - H: 70 mm, Poj. - V: 0.45l, Materiał 
wykonania: stal nierdzewna, Szerokość - W: 85 mm, Długość - L: 
300 mm -szt.1,                                      
TARKA SZEŚCIOKĄTNA wykonana ze stali nierdzewnej, Wys. - H: 
190 mm - szt.1,                   
SZCZYPCE DO PIECZENIA długość L:210mm- szt.2,                        
ZESTAW NOŻY KUCHENNYCH - noże kute wykonane ze stali kutej: 
nóż kuchenny 200mm, nóż kuchenny 250mm, nóż kuchenny 300, 
nóż do wędlin 250mm, nóż do chleba 200, nóż do mięsa 130mm, 
nóż do mięsa 200mm, nóż do oddzielania kości 180mm, nóż do 
filetowania 155mm, nóz do obierania 100 - 4 szt., nóż do jarzyn 
80mm -4 szt., STALKA 250MM., nóż do pomidorów 130mm. -kpl.1,                             
UBIJAK PIANY 25CM. (24 DRUTY), długość- 
L: 250 mm - szt.2,       
PĘDZELEK DREWNIANA RĄCZKA, szerokość 40cm - szt.1,  
CHOCHLA d 16 CM 1l pozbawiona spawów, wykonana z jednego 
kawałka stali, uchwyt do zawieszania, Średnica: 165 mm, Poj.- V: 



1.20 l, wykonana ze stali nierdzewnej, Długość - L: 430 mm - szt.2,                          
CHOCHLA MONOBLOK D-12CM. 0.5L pozbawiona spawów, 
wykonana z jednego kawałka stali, uchwyt do zawieszania, 
Średnica: 120 mm, Poj.- V: 0,40l, wykonana ze stali nierdzewnej, 
Długość - L: 365 mm - szt.2 

14 Szatkownica 

Dostawa szatkownicy CL-50 lub innej równoważnej z zestawem 6-
tarcz o wymiarach min. 300x350x555mm,Wydajność min. 
500kg/godz., asynchroniczny silnik, magnetyczny system 
bezpieczeństwa i hamulec silnikowy, automatyczny start po 
zamknięciu popychacza, metalowa komora robocza i pokrywa, blok 
silnika z poliwęglanu. 2 otwory wsadowe fi=58mm, 
fi=139cm2.Moc: 0,55kW/230V 

szt 1 

15 Maszynka do 
mielenia mięsa 

Dostawa maszynki do mielenia mięsa Ma-Ga TC-12 lub innej 
równoważnej. Wydajność min. 100kg/h. Wymiary min. 
255x515x405mm 

szt 1 

16 Kuchenka 
mikrofalowa 

Dostawa kuchenki mikrofalowej o wymiarach min. 
483x420x281mm, min. 900W, sterowanie manualne, 5 poziomów 
mocy, funkcja rozmrażania, obrotowy talerz o średnicy 270mm, 
zakres zegara 30 minut, komora oraz obudowa urządzenia 
wykonane ze stali nierdzewnej, pojemność komory: min. 25l 

 
szt 1 

17 Stół z półką Dostawa stołu o wymiarach min. 1170x700x850mm z półką z 
wycięciem szt 1 

18 Mięsiarka 
uniwersalna 

Dostawa mięsiarki uniwersalnej z 3 końcówkami w komplecie, do 
lekkich ciast i ubijania piany, Pojemność misy min. 10l., dzieża 
zawieszona na ruchomych ramionach, osłona bezpieczeństwa, 
średnica dzieży 270mm, dzieża wyjmowana. Moc: min. 
0,37kW/230V. Wymiary min. 420x380x750mm 

szt 1 

19 
Stół z miejscem 
na lodówkę 
podblatową 

Dostawa stołu z miejscem na lodówkę podblatową. Wymiary min. 
800x700x850mm szt 1 

20 Lodówka 
podblatowa 

Dostawa lodówki podblatowej o wymiarach min. 600x600x850mm, 
poj. 130l., Zakres temperatury: od 0C do +10C, Obudowa 
wykonana ze stali nierdzewnej, nośność pólek do 8kg, wymuszony 
obieg powietrza w komorze, w komplecie 3 półki, elektroniczny 
sterownik temperatury z wyświetlaczem, wbudowany zamek na 
klucz, automatyczne odszranianie. 

szt 1 

21 Szafka stojąca Dostawa szafki stojącej o wymiarach min. 1400x700x850mm, drzwi 
suwane, z blokiem 3-szuflad, stół z wycięciem szt 1 

22 Krajalnica do 
wędlin 

Dostawa krajalnicy do wędlin Ma-Ga 310P lub innej równoważnej. 
Krajalnica wykonana ze stali nierdzewnej. szt. 1 



III PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA MIĘSA 

1 Stół ze zlewem Dostawa stołu ze zlewem 2-komorowym. Wymiary min. 
1640x700x850mm szt. 1 

2 Szafka stojąca Dostawa szafki stojącej, drzwi suwane. Wymiary min. 
1200x700x850mm szt. 1 

3 Szafa chłodnicza 

Dostawa i montaż szafy chłodniczej 1-drzwiowej o wymiarach min. 
775x695x1900mm, min. pojemność: 600l.. Zakres temperatury: od 
0C do 10C, Moc: 0,19kW/230V, obudowa wykonana ze stali 
nierdzewnej, nośność półek do 8kg, wymuszony obieg powietrza w 
komorze, elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, 
wbudowany zamek na klucz, automatyczne odszranianie 

szt. 1 

4 Szafa mroźnicza 

Dostawa i montaż szafy mroźniczej 1-drzwiowej o wymiarach min. 
775x695x1890mm, min. pojemność: 600l., Zakres temperatury: od 
-10C do -25C. Moc: 0,35kW/230V. Obudowa urządzenia wykonana 
ze stali nierdzewnej, nośność pólek do 8kg, cichy agregat, 
wymuszony obieg powietrza w komorze, elektroniczny sterownik 
temperatury z wyświetlaczem, wbudowany zamek na klucz, 
rozmrażanie ręczne 

szt. 1 

IV MAGAZYN CHŁODNICZO-MROŹNICZY 

1 Szafa chłodnicza 

Dostawa i montaż szafy 2-drzwiowej chłodniczej o wymiarach min. 
1340x800x2010mm. Pojemność min. 1300l. Zakres temperatury: 
od -2C do +C, Moc: 0,80kW/230V, obudowa wykonana ze stali 
nierdzewnej, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem 
temperatury, automatyczne odszranianie, elektroniczny sterownik, 
wymuszony obieg powietrza 

szt. 1 

2 Szafa mroźnicza 

Dostawa i montaż szafy 2-drzwiowej mroźniczej, wymiary min. 
1340x800x2000mm. Pojemność min. 1300l. Zakres temperatury: 
od -10C do -20C, Moc: 0,70kW/230V, obudowa wykonana ze stali 
nierdzewnej, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem 
temperatury, automatyczne rozmrażanie elektroniczny sterownik, 
wymuszony obieg powietrza,  

szt. 1 

V MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH 

1 Regał 
magazynowy 

Dostawa regału magazynowego - aluminiowo-polietylenowy 5-
półkowy. Wymiary min. 1690x400x1850mm szt. 1 

2 Regał Dostawa regału magazynowego - aluminiowo-polietylenowy 5- szt. 1 



magazynowy półkowy. Wymiary min. 1290x500x1850mm 
3 Regał 

magazynowy 
Dostawa regału magazynowego - aluminiowo-polietylenowy 5-
półkowy. Wymiary min. 1290x500x1850mm szt. 1 

4 Regał 
magazynowy 

Dostawa regału magazynowego - aluminiowo-polietylenowy 5-
półkowy. Wymiary min. 1290x500x1850mm szt. 1 

VI PRZYGOTOWALNIA WSTEPNA WARZYW  

1 Basen 1-
komorowy 

Dostawa i montaż basenu 1-komorowego o wymiarach min. 
840x525x850mm szt. 1 

2 Regał ociekowy Dostawa i montaż regału ociekowego o wymiarach min. 
600x500x1800mm szt. 1 

3 Stół ze zlewem Dostawa i montaż stołu ze zlewem 1-komorowym z miejscem na 
lodówkę podblatową. Wymiary min. 1300x700x900mm szt. 1 

4 
Lodówka 
podblatowa z 
wyposażeniem 

Dostawa lodówki podblatowej, pojemność min. 130l., Zakres 
temperatury: od 0C do +10C, Obudowa wykonana ze stali 
nierdzewnej, nośność pólek do 8kg, wymuszony obieg powietrza w 
komorze, w komplecie 3 półki, elektroniczny sterownik 
temperatury z wyświetlaczem, wbudowany zamek na klucz, 
automatyczne odszranianie.  
TERMOMETR LODÓWKOWY S/S -40 +40C obudowa ze stali 
nierdzewnej, uchwyt umożliwiający zawieszenie - szt.2 , 
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VII MAGAZYN WARZYW 

1 Regał 
magazynowy 

Dostawa regału magazynowego - aluminiowo-polietylenowy 4-
półkowy. Wymiary min. 1490x500x1850mm  szt. 1 

2 Regał 
magazynowy 

Dostawa regału magazynowego - aluminiowo-polietylenowy 5-
półkowy. Wymiary min. 1490x500x1850mm szt. 1 

3 Waga 
magazynowa 

Dostawa wagi magazynowej - ruchomy wyświetlacz, wymiar 
platformy min. 550x420, platforma wykonana ze stali nierdzewnej. 
Zakres: 150 kg. Wymiary min. 371x668x920mm 

szt. 1 

VIII KREDENS-WYDAWKA 

1 Szafka stojąca z 
wyposażeniem 

Dostawa szafki stojącej o wymiarach min. 1200x700x850mm, drzwi 
suwane z wyposażeniem: 
GARNEK WYSOKI Z POKRYWKĄ wykonany ze stali nierdzewnej, 
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wymiary: H: 400 mm, Średnica: 400 mm, Poj. - V: 50.3 l, garnek 
posiada wzmocnioną krawędź górną i dodatkowo wzmocnione 
uchwyty - szt.2,  
GARNEK WYSOKI Z POKRYWKĄ 36.6l wykonany ze stali 
nierdzewnej, wymiary: H: 360 mm, Średnica: 360 mm, Poj. - V: 36,6 
l, garnek posiada wzmocnioną krawędź górną i dodatkowo 
wzmocnione uchwyty – szt.2,  
GARNEK ŚREDNI 32 CM Z POKR. wykonany ze stali nierdzewnej, 
wymiary: H: 200 mm, Średnica: 320 mm, Poj. - V: 16,1 l, garnek 
posiada nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty - 
szt.2,          
GARNEK ŚREDNI D.24CM 7.2L Z POKR. wykonany ze stali 
nierdzewnej, wymiary: H: 160 mm, Średnica: 240 mm, Poj. - V: 7,2 
l, garnek posiada nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane 
uchwyty - szt.2,  
GARNEK ŚREDNI 20CM Z POKR. wykonany ze stali nierdzewnej, 
wymiary: H: 140 mm, Średnica: 200 mm, Poj. - V: 4,4 l, garnek 
posiada nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty - 
szt.2 

2 Szafka stojąca Dostawa szafki stojącej o wymiarach min. 1300x700x850mm, drzwi 
suwane szt. 1 

IX ZMYWALNIA 

1 Stół załadowczy 
do zmywarki   

Dostawa i montaż stołu załadowczego do zmywarki 2-komorowy z 
rozdrabniaczem odpadów w komplecie. Wymiary min. 
1600x700x850mm 

szt. 1 

2 Bateria 
zlewozmywakowa 

Dostawa i montaż baterii gastronomicznej zlewozmywakowej 
stojącej z wylewką i spryskiwaczem szt. 1 

3 Zmywarka 
kapturowa   

Dostawa i montaż zmywarki kapturowej CO-170 B lub innej 
równoważnej z pompą spustową z dozownikami płynu myjącego i 
nabłyszczającego, Wymiar kosza min. 500x500, Wysokość naczyń 
min. 440mm, 3 cykle mycia, zużycie wody: 2,4l/cykl, pojemność 
zbiornika: 34l., Automatyczny zmiękczacz wody w komplecie. moc: 
17,7kW/400V. Wymiary min. 658x756x1540mm 

szt. 1 

4 Stół wyładowczy Dostawa stołu wyładowczego o wymiarach min. 775x700x850mm szt. 1 

5 Wózek kelnerski 
Dostawa wózka kelnerskiego 3-półkowego 
Wózek ze stali nierdzewnej o wymiarach min. wysokość 920 mm, 
głębokość 540 mm, szerokość 860 mm. Nośność min. 145 kg , kółka 
gumowane, posiadający hamulce. 

szt. 1 



6 Pojemnik na 
odpadki Dostawa jezdnego pojemnika na odpadki o pojemności min. 80l. szt. 1 

 
 


