
Zadanie 3a

LP Nazwa asortymentu ilość

jednos

tka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Poglądowe zdjęcie

1 odkurzacz 6 szt

Funkcjonalny i mocny odkurzacz do profesjonalnego odkurzania „na sucho”. Posiada 

duży, nylonowy, zmywalny filtr główny umożliwiający odkurzanie bez torebek 

filtracyjnych. Dzięki kompaktowym wymiarom odkurzacz można przechowywać w 

najmniejszym nawet schowku. Duży przycisk nożny ułatwia włączanie i wyłączanie 

odkurzacza. Gwarancja 12 miesięcy. Klasa bezpieczeństwa II. Wyposażenie 

standardowe: wąż ssący (2 m), metalowe rury ssące (2 x 0,5 m), zmywalny filtr 

nylonowy (filtr główny), dysza podłogowa, clip, system łączenia węży. 

Dane techniczne: 

 wydatek powietrza - 55 l/s

 podciśnienie - 245/24,5 mbar/kPa

 pojemność zbiornika - 7 l

 moc maksymalna - 1200 W

 napięcie - 220-240 V

 ciężar 5,3 kg, wym. 35 x 31 x 34 cm              

2 froterka 3 szt

Urządzenie jest odpowiednie do powierzchni drewnianych, laminowanych, 

kamiennych, a także z linoleum. Posiada 3 pady do polerowania i torebkę 

materiałową na worek filtracyjny. Ma funkcję odsysania kurzu powstałego podczas 

polerowania. Froterka jest standardowo wyposażona w papierowy worek filtracyjny 

oraz zestaw wysokiej jakości padów wełnianych, które można przechowywać na 

urządzeniu. Niska wysokość głowicy pozwala na froterowanie pod niskimi meblami. 

Ergonomiczny uchwyt daje możliwość pracy jedną lub obiema rękami. Uchwyt na 

kabel zapewnia łatwe przechowywanie kabla elektrycznego, a rolki transportowe - 

łatwy transport urządzenia.

Dane techniczne:

 prędkość obrotowa - 1000 obr./min.

 szerokość robocza - 290 mm

 torebka filtracyjna - 4 l

 moc - do 600 W

 kabel zasilający - 7 m

 ciężar - 7 kg

 wym. 38,5 x 34 x 11,5 cm

ZAD.3.1 zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach

ZAD.3.2 wyposażenie lub doposażenie kuchni poprzez zakup i montaż



1
szafa magazynowa drzwi 

skrzydłowe z półkami 5 szt

Drzwi skrzydłowe, trzy przestawne półki. wym. 100 x 60 x 180 cm

2 Deska do krojenia 4 szt

Deska do krojenia 60x40 grubość 2 cm czerwona

3 Stół przyścienny z półką 3 szt

wym. 100 x 60 x 85 cm

4 Lodówka 350l 5 szt

Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej, w komplecie 4 półki o nośności 

do 8 kg, elektroniczny wyświetlacz temperatury, cichy agregat, możliwość regulacji 

temperatury 0~+10, wbudowany zamek na klucz. napięcie 230V, pojemność brutto 

350 litrów, wym. 60 x 60 x 185 cm

5 Zestaw naczyń dla dzieci 10 szt

Zestaw ze szkła hartowanego zawiera 18 elem.: kubek 0,25l - 6 szt., talerz płytki 195 - 

6 szt., salaterka 120 - 6 szt.

6 Garnek 10 szt

Garnek średni d 28 cm pojemności 11.1 l z pokrywką



7 Termos stalowy 15 szt

Termos stalowy z przyciskiem 1,5l

8 Termos stalowy z pąpką 15 szt

Termos stalowy z pompką 3,5l

9 Szklanki 100 szt

szklanka niska 240 ml, profesjonalne szkło gastronomiczne

10 Półmisek ze stali nierdzewnej 10 szt

półmisek 26x18 cm stal nierdz.

11 Wózek kelnerski 3 półkowy 5 szt

Wózek do samodzielnego montażu, wykonany ze stali nierdzewnej, z półkami ze 

stali chromowanej, wyposażny w 4 skrętne koła i 2 hamulce.

• wym. półek 83 x 51 cm

• wym. wózka 90 x 59 x 105 cm

• maksymalne obciążenie 145 kg 

12
Stół ze zlewem 2 komorowy z 

półką 1 szt

W zestawie bateria, syfon. wym. 100 x 60 x 85 cm, komory o wym. 40 x 40 x 25 cm



13 Umywalka zabudowana 1 szt

Komora zabudowana, w zestawie bateria, syfon. wym. 40 x 41 x 24 cm, wym. komory 

33 x 30 x 15 cm

14
Kuchnia elektryczna wolnostojąca 

4 płytowa 1 szt

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, 4 płyty elektryczne. napięcie 400V, wym. 

80 x 70 x 85 cm

15
Rozdrabniacz odpadów 

organicznych 1 szt

Rozdrabniacz odpadków organicznych o mechanizmie rozdrabniającym wykonanym 

ze stali nierdzewnej. Obudowa z tworzywa sztucznego. Można rozdrabniać obierki 

warzyw i owoców. Rozdrabniacz rozbija odpadki w strumieniu zimnej wody na 

mikrocząsteczki i w płynnej formie odprowadza do kanalizacji, jednocześnie ją 

udrażniając. moc 0,75 km, napięcie 230V, waga 4,3 kg, śr. 21 cm, wys. 37,5 cm

16 Zestaw przyborów kuchennych 1 szt

Zestaw zawiera 9 szt. przyborów: chochla 0,2l , widelec, łyżka perforowana, łyżka do 

serwowania, ubijak do ziemniaków, łyżka do spaghetti, łyżka cedzakowa, łopatka do 

przewracania, wieszak. Elementy ze stali nierdzewnej technologii monoblok, zagięta 

końcówka umożliwia powieszenie przyborów na wieszaku.

17 Termos stalowy 15 l 5 szt

Termos stalowy 15 l. Wykonany ze stali nierdzenej, wyposażony w podwójne ścianki 

izolowane pianką, 6 zatrzasków trzymających pokrywę oraz wentyl odpowietrzający 

eliminujący podciśnienie. 

18
Pojedyńczy taboret gazowy o mocy 

9 kW 2 szt

Pojedyńczy taboret gazowy o

mocy 9 kW, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w dwuko-

ronowy palnik. Urządzenie przystosowane do garnków 50 l i 100 l



19 zamrażarka skrzyniowa 100 l 1 szt

Zamrażarka skrzyniowa, obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej 

proszkowo na kolor

biały, elektroniczny wyświetlacz temperatury z możliwością regulacji. Wyposażona 

w 4 kółka 

z hamulcem oraz zamek na klucz. W komplecie 1 kosz

20 Regał magazynowy, 1 szt

Regał magazynowy skręcany, do samodzielnego montażu. Nogi wykonane z profilu 

30 x 30 mm. 

• maksymalne obciązenie na półkę 70 kg/m2 półki pełne, 120 x 50 x 180 cm.


