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Załącznik nr 1 do Tomu III SWZ 

 

Część I. Dostawa pomocy dydaktycznych  

Szczegółowy opis: 

Pomoce do wyposażenia gabinetów logopedycznych:         

Lp. Nazwa Opis 
Ilość 

szt./kpl./ 
zestaw 

 

 

1. Pomoce do 
wyposażenia 

gabinetów 
logopedycznych 

 z tabletem 

Pomoce do wyposażenia gabinetów logopedycznych:     
Oprogramowanie przeznaczone do wyposażenia gabinetów logopedycznych umożliwiające tworzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej, 
dla osób mających poważne problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy. Oprogramowanie powinno być wyposażone w polski syntezator 
mowy kobiecej i męskiej, posiadającej min. 10 000 symboli. Program winien być przeznaczony dla osób w różnym wieku, dla osób z afazją, autyzmem, 
niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią itp., które nie mogą się porozumiewać mową w 
sposób zrozumiały dla innych.  
Oprogramowanie powinno posiadać  możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. 
Użytkownik powinien mieć możliwość tworzenia z symboli całych zdań i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Użytkownicy 
korzystający z liter, powinni mieć możliwość pisania informacji za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywać je za pomocą syntezy mowy. Układ 
tablic dynamicznych powinien pozwalać na tworzenie gramatycznie poprawnych wypowiedzi w języku polskim. 
Oprogramowanie powinno być zainstalowane na tablecie o wymiarze min. 8" i 10"  
Wraz z oprogramowaniem powinno być dostarczone kompatybilne oprogramowanie do drukowania symboli na min. 3 stanowiska  (licencja) 
W skład jednego zestawu wchodzi oprogramowanie z tabletem +licencja. 
 

 
 
3 zestawy 

 

 

2. Zestaw muzyczny 
 do zajęć 

 

* torba małego muzyka  x  3 szt.                                                                                                             
* podwójny bębenek   x 1 szt.        
* bębenek Drum na nóżkach, wykonany z drewna, pokryty skórą, wym. ok. 20,5x13cm, pałeczki z piankowymi kulkami  x  2 szt.                            
* tuby dźwiękowe, 8szt w zestawie- kolorowe, plastikowe, lekkie, dł.30-63cm,                                                                                                                                         
* dzwonki z rączką    x  1 szt. 
* metalofon w pudełku x 1 szt.     
* tuba deszcz x 1 szt. 
* kształcenie słuchu i ekspresji muzycznej CD - x 1 szt. 
* bębenek ok.  17,5 cm - x 3 szt.         
* bębenek  ok. 20 cm /3,5 cm    x 1 szt. 
* pałeczka plastikowa    x  4 szt. 
* pałeczka gumowa     x  3 szt. 

 
 
 
 
 
3 zestawy 

 

3. 

Sala doświadczania 
świata - zestaw 

walizkowy 

Zestawy walizkowe to przenośne mini Sale Doświadczania Świata. 
W skład zestawu wchodzą:  
1.projektor w komplecie z trzema tarczami, ( 2 x tarcza obrazkowa , 1 tarcza żelowa ),  
2.Sensoryczne kamienie tęczowe (2 sztuki), 
3. sensoryczne klocki,  

 
 
1 zestaw 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.                                                                                                                                                  
 

4 pomoc dydaktyczna zaprojektowana aby pomóc dzieciom, zrozumieć różne uczucia i umożliwić im bardziej efektywne komunikowanie się z innymi, 
w zestawie jest conajmniej 13 twarzy oddających różne emocje, a także conajmniej 3 puste białe tablice w kształcie twarzy, 3 puste przezroczyste 
tablice w kształcie twarzy i 3 lustra w kształcie twarzy aby obserwować własne emocje. Zestaw powinien być  dostarczany z przewodnikiem dla 
nauczyciela. 

 5. zestaw 7 kul dźwiękowych, 
 6. lampa UV LED, 
 7. Fluorescencyjny bębenek,  
 8 Fluorescencyjny sześcian dyfrakcyjny,  

 9. 18 piłeczek sensorycznych,   
 10. Wibrująca kształtka    ( wibrujące siedzisko),  
 11. zestaw 4 tub z granulatem UV, Materiał UV 4mb,  
 12.  zestaw 5 arkuszy A4, 
 13.  Magiczne pałeczki UV,5 
 14.Wężyki UV 10mb,  
 15. Sensoryczne piłeczki,  
 16. Granulat UV 4 kolory. 

4. Zestaw płyt z muzyką 
relaksacyjną 

Zestaw 10 płyt CD z muzyką relaksacyjną: morskie głębiny, odgłosy natury, śpiew ptaków, kosmos, odgłosy wiosny, kołysanki, szumiące morze, 
szumiący las, 2 relaksacyjne. 

 
1 zestaw 

5. Tablica szkolna biała 
suchościeralna 

Tablica biała o wymiarach min 90cm x 120 cm – do zawieszenia na ścianie; 1  sztuka 
 

6. Tablica flipchart Tablica flipchart ze stojakiem o wymiarach min  70 cm x 100 cm 1 sztuka 

7. 
Model układu Słońce – 

Ziemia -Księżyc 

 Model układu Słońce – Ziemia - Księżyc, wykorzystywany na lekcjach geografii i astronomii do wyjaśniania obserwowanych na Ziemi zjawisk 
astronomicznych, tj. zaćmienia, fazy Księżyca czy pory roku. Tarcza opisana w języku polskim. 

 
1 sztuka 
 

8. Globus duży  Globus duży- Średnica co najmniej 420mm,  mapa fizyczna stopka drewno, cięciwa aluminiowa. 1  sztuka 

9. Globus mały Globus mały.  Średnica co najmniej 220mm, mapa fizyczna. 10 sztuk 

10. Zestaw do budowy 
modeli cząsteczek 

Zestaw do budowy modeli cząsteczek. Zestaw zawierający co najmniej 2260 elementów. Zestaw powinien składać się z co najmniej 1260 atomów i 
1000 wiązań. 

3  sztuki 

11. Układ okresowy 
pierwiastków 
chemicznych 

zestawienie w postaci tabeli wszystkich pierwiastków chemicznych, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki 
według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa. Wielkość tabeli  ok. 200 x 
150 cm – plansza drukowana na tkaninie winylowej, oprawiona w plastikowe listwy z zawieszeniem sznurkowym. 

 
3  sztuki 

12. Tablica 
rozpuszczalności 

związków 

Zestawienie dotyczące rozpuszczalności związków, które komponują się z anionów i kationów (dwie osie tabeli). Rozmiary -  ok. 150x200 cm,  plansza 
drukowana na tkaninie winylowej, oprawiona w plastikowe listwy z zawieszeniem sznurkowym, 

 
3 sztuki 

13. 
 

Kalkulator 

Kalkulator z min.12-cyfrowym wyświetlaczem posiadający podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie), 
funkcja obliczania procentu, pierwiastka, suma ogólna, wyposażony w klawisz zmiany znaku, podwójnego zera, ustalenia stopy podatkowej oraz 
cofania ostatniej cyfry, wbudowana pamięć, kasowanie ostatniej pozycji, całkowite kasowanie rejestrów i pamięci, , kolor: czarny. 

 
 
7 sztuk 
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Część II. Dostawa mebli i wyposażenia 

komplet mebli do gabinetu rewalidacji -  zajęć terapeutycznych - SOSW 

Lp. Nazwa  Opis  
Ilość 
szt./kpl./ 
zestaw 

1.  
Komplet mebli do 

gabinetu rewalidacji -  
zajęć terapeutycznych 

Komplet mebli składający się z : 
 I. Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji białej lub klonu (korpus w kolorze klonu, przegrody i półki w kolorze białym), o gr. ok 18 mm, 

fronty o gr. ok 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną.; drzwiczki z cichym domykiem.  
Wymiary zestawu mebli ok  154 x 41,5 x 161,6 cm:  
1) półki  szerokie - 2 szt., 1 kpl.  o wym. ok 36,5 x 37 cm,  
2) półki wąskie  - 2 szt., 2 kpl. (łącznie 4 szt.) o wym. ok 35,5 x 37 cm,  
3) drzwiczki z zamkiem średnie - 1 para 90 st. limonkowe-1 szt., wym. ok 37 x 74,4 cm, 
 4) drzwiczki średnie 90 st. - białe, 1 szt., wym. ok  37 x 74,4 cm  
5) skrzynia duża - szara, 2 szt. wyposażona w kółka ułatwiające wysuwanie, wym. frontu ok 74 x 37 cm • wym. wew. ok 69 x 32,5 x 28 cm 

 II. miękka gruszka wypełniona granulatem, pokryta trwałą tkaniną PCV, z nadrukowaną groźną miną. Przeznaczona dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym do rozładowywania złości w bezpieczny sposób.  
Kolor dowolny; 

 III. fotel obrotowy z regulowaną wysokością siedziska. Front wykonany z poliuretanu, tył i boki z pvc, podłokietniki z polipropylenu. Podstawa i 
kółka są nylonowe. 
• wym. siedziska  ok 49 x 49 cm, • wym. oparcia  ok. 50 x 65 cm; 

 IV. biurko lewostronne wyposażone w szafkę i szufladę - obie zamykane na zamek. Wewnątrz szafki jedna półka. Wykonane z płyty laminowanej o 
gr.  Min. 18 mm, w tonacji brzozy lub białej, z obrzeżem ABS multiplex. 
• wym.  ok. 125,5 x 70 x 76 cm, • wym. wew. Szafki ok 45 x 59 x 46,5 cm, • wym. wew. Szuflady ok 40,5 x 51,5 x 12,5 cm 
• szer. przestrzeni na krzesło ok 67 cm, • wym. ok 154 x 41,5 x 161,6 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 komplet 
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komplet mebli do gabinetu psychologa 

Lp. Nazwa  Opis  
Ilość 
szt./kpl./ 
zestaw 

2.  
Komplet mebli do 

gabinetu psychologa 

Komplet mebli składający się z : 
1. kolorowy dywan nastroju termometr - wym. ok. 170 x 232 cm; 
2. fotel obrotowy z regulowaną wysokością siedziska. Front wykonany z poliuretanu, tył i boki z pvc., podłokietniki z polipropylenu. Podstawa i 
kółka są nylonowe. 
• wym. siedziska ok. 49 x 49 cm 
• wym. oparcia ok.  50 x 65 cm; 
3. biurko  lewostronne wyposażone w szafkę i szufladę - obie zamykane na zamek. Wewnątrz szafki jedna półka. Wykonane z płyty laminowanej o 
gr. min 18 mm, w tonacji brzozy lub białej, z obrzeżem ABS multiplex. 
• wym. ok 125,5 x 70 x 76 cm 
• wym. wew. szafki ok 45 x 59 x 46,5 cm 
• wym. wew. szuflady ok 40,5 x 51,5 x 12,5 cm 
• szer. przestrzeni na krzesło ok 67 cm; 
4. szkolny zestaw stołu kwadratowego i krzeseł  
- stół ok 80x80 cm , 4os., stelaż aluminium, blat w tonacji klon, obrzeże ABS, narożniki proste 1 szt. 
Krzesełko wykonane z tworzywa sztucznego, antypoślizgowe 4 szt. Kolor w tonacji żółtej, stelaż krzesełek w tonacji koloru srebrnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 komplet 

Pozostałe meble 

Lp. Nazwa  Opis  
Ilość 
szt./kpl./ 
zestaw 

3. Szafki na tablety Szafka umożliwiająca przechowywanie w oddzielnych komorach do 10 tabletów jednocześnie, z możliwością doładowania baterii. W środkowej 
części szafki  listwa (z kablem o dł. ok 150 cm), która zawiera gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek do tabletów. Każda przegroda na 
tableta wyposażona w zamek zamykany na unikalny klucz. Dodatkowo w szafce dwie dodatkowe komory do przechowywania. Wykonana z płyty 
laminowanej w tonacji brzozy. Zawiasy 90 stopni. 
• wym. min 98 x 53 x 126 cm 
• wym.  min przegródek na tablety 36 x 48 x 14,5 cm 
• wym. min większych przegród 36 x 48 x 36 cm 

 
 
 
3 sztuki 

 
4. 

Regał, szafa 
magazynowa 

 z drzwiami 
przesuwanymi ze stali 

nierdzewnej 

konstrukcja spawana ,    trzy przestawne półki, maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m²,  
materiał wykonania : stal nierdzewna, wymiary: 
    szerokość - W :  ok. 1000 mm 
    głębokość - D :  ok.    600 mm 
    wysokość - H :   ok. 1800 mm, 

 
 
 
3 sztuki 

 
5. 

Łóżko z materacem łóżko hotelowe  z zagłowiem o powierzchni spania ok 120x200 cm. Łóżko składa się  z podstawy - skrzynia pod materac    i  zagłowia. Wysokość 
skrzyni ok 25 cm. Górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca.  Nogi drewniane o wysokości ok 12 cm 
w kolorze: wenge lub buk do wyboru. 

 
1 sztuka 
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6. Szafa wymiary: 
wysokość- ok. 200 cm 
głębokość- ok 58.1 cm 
szerokość ok. -87.2 c  m 
konstrukcja korpusu-płyta meblowa, wykończenie korpusu – laminat; 
konstrukcja półki-płyta meblowa, wykończenie półek-Laminat, konstrukcja frontów-płyta meblowa, wykończenie frontów-laminat, matowy, 
uchwyty-metal, drążek na wieszaki, liczba drzwi-2, rodzaj drzwi-otwierane, liczba półek zamykanych-7;bez lustra. 

 
 
 
 
1 sztuka 
 

7. Biurko wysokość- ok. 77 cm; głębokość- ok 60 cm; szerokość- ok 118 cm, 
konstrukcja korpusu-płyta meblowa; wykończenie korpusu-Laminat;  
konstrukcja blatu-płyta meblowa; wykończenie blatu-Laminat;  
konstrukcja półki-płyta meblowa; wykończenie półek-Laminat;  
konstrukcja frontów-płyta meblowa; wykończenie frontów-laminat, połysk; 
prowadnice-kulkowe; uchwyty-tworzywo sztuczne; nogi-tworzywo sztuczne; liczba szuflad-1                                    

 
 
1 sztuka  
 

8. Stolik nocny wysokość- ok 47 cm, głębokość-ok. 40 cm, szerokość-ok  46 cm, wysokość nóżek-ok 10 cm,   
konstrukcja korpusu-płyta meblowa, wykończenie korpusu- Laminat,  
konstrukcja blatu- płyta meblowa, wykończenie blatu- Laminat 
konstrukcja półki-płyta meblowa, wykończenie półek-Laminat 
konstrukcja frontów-płyta meblowa, wykończenie frontów- połysk, laminat 
prowadnice- kulkowe, uchwyty- tworzywo sztuczne, nogi- tworzywo sztuczne, 
liczba drzwi- 1, liczba półek otwartych- 1 
liczba szuflad-1, wymiary wnęki: ok 42cm  x 35,5 cm  x 14 cm; 
kolor jasny 

 
 
 
 
1 sztuka  

9. Krzesło drewniane Wysokość- ok 83 cm 
Głębokość-ok 56 cm 
Szerokość-ok 53 cm 
Wysokość do siedziska- ok 47 cm   Siedzisko-pianka, sklejka 
Wykończenie siedziska-tkanina 
Tapicerka siedziska-tkanina 
Wykonanie oparcia-sklejka 
Wykończenie oparcia-tkanina 
Tapicerka oparcia-tkanina 
Konstrukcja podstawy-nogi 
Wykonanie nogi-metal 
Wykończenie nogi-farba proszkowa,  oparcie oraz siedzisko -tkanina w odcieniu koloru beżowego 

 
 
 
 
 
 
 
2 sztuki  

10. Stolik okolicznościowy Wysokość-ok 45 cm 
Szerokość-ok 50 cm 
Długość-ok 50 cm 
Wykonanie blatu-płyta MDF, kształt blatu-okrągły, wykończenie blatu-lakier; 
Konstrukcja podstawy-nogi, wykonanie nogi-drewno, kolor blatu biały 

 
 
1 sztuka  
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11. Lustro - panel lustrzany lustro wykończenie w kolorze naturalnego drewna  
Wykonanie z płyty meblowej, pokrytej laminatem naturalnego drewna 
Wysokość-ok 70 cm, szerokość-ok 80 cm, głębokość- ok1.9 cm. 
kształt-prostokątny, wiszące. 

 
2 sztuki  

12. Wieszak na odzież 
wierzchnią ścienny 

Kolor Biały, wiszący. 
Głębokość -ok 15 cm, szerokość -ok 55 cm, wysokość – ok 33 cm. 
Półka: ok 150mm 
Liczba dużych uchwytów chrom: 4, liczba małych uchwytów chrom: 3, regulowane zawieszki montażowe, kołki rozporowe z haczykami w 
zestawie  

 
 
1 sztuka 

13. Wieszaki drewniane Komplet zawiera 4 wieszaki drewniane z drewna o różnym wybarwieniu  do szafy na ubrania :  
długość -ok  43 cm, wysokość – ok 26 cm;. 

 
2  
komplety 

14. Wieszak na odzież 
wierzchnią stojący 

wykonany z drewna, podstawa i korona o średnicy ok 50 cm, obrotowa korona, duża ilość haczyków, stojak na parasole wbudowany w podstawę, 
wysokość (cm) ok  184, szerokość ok  (cm) 50, rodzaj materiału drewno, kolor orzech.  

 
 
1 sztuka 

15. Regał na bieliznę 
hotelową 

Regał magazynowy - szary, wymiary: ok 80 x 40 x 160 cm, liczba półek: 4, maksymalna nośność 1 półki: ok 80 kg, regulacja wysokości półek, 
materiał: stal galwanizowana. 

 
1 sztuka 

16. Metalowa szafa 
ubraniowa 

Szafka ubraniowa BHP 1-drzwiowa: 
- 1 skrytka w kolumnie, malowana proszkowo  
- wymiary całkowite: ok 180x40x49cm (WxSxG) 
- wentylacja nowoczesna (perforacja) 
- ryglowanie 1-punktowe, zamek w systemie klucza master, do każdego zamka 2 kluczyki 
- w każdej skrytce górna półka, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku 
- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach 
- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany. 
Szafka dostarczona w całości, bez potrzeby montażu. Szafka musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z polskimi normami ,malowana farbami 
proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH. 

 
 
 
 
 
1 sztuka 

17. Stolik szkolny Stół ok 130x50 cm, roz. 6, 2os., stelaż aluminium, blat buk, obrzeże ABS, narożniki proste,  
Stół posiada nóżki - zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Pod blatem znajduje się profil wzmacniający konstrukcję stołu. 
Plastikowa osłona ma chronić stelaż przed zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. Stół musi być wyposażony w haczyki na tornistry. 

 
 
3 sztuki 

18. Krzesło szkolne 
tapicerowane 

 

krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. ok 8 mm. Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. Ok 25 mm. Zaokrąglony 
kształt oparcia ma zwiększać komfort użytkowania. Krzesła z możliwością stawiania jedno na drugim. Tapicerka siedziska-tkanina. 

 
 
6 sztuk 

19. Krzesło - fotel 
obrotowy 

fotel obrotowy z regulowaną wysokością siedziska. Front wykonany z poliuretanu, tył i boki z pvc, podłokietniki  z polipropylenu. Podstawa i kółka 
nylonowe. 
• wym. siedziska ok 49 x 49 cm 
• wym. oparcia ok 50 x 65 cm , kolor czarny. 

 
 
1 sztuka 
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20. Zestaw mebli Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu lub białej (korpus) oraz białej (przegrody i półki) o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte 
trwałą okleiną termoplastyczną. 
Opis  zestawu: 
• regał  z 2 przegrodami i 2 półkami, 1 szt., wym.  ok 116,6 x 41,5 x 124,2 cm, kolor klonowy lub kolor biały   
• półki  - 2 szt., • wym. ok 36,5 x 37 cm 
• drzwiczki - białe, 1 szt. • wym.  ok 37 x 37 cm 
• drzwiczki - szare, 1 szt. • wym. ok 37 x 37 cm 
• drzwiczki - czerwone, 1 szt. • wym.ok 37 x 37 cm 
• drzwiczki  mocowane do przegrody - szare, 2 szt. • wym. ok 37 x 37 cm 
•drzwiczki  mocowane do przegrody - czerwone, 1 szt. • wym. ok 37 x 37 cm 

 
 
 
 
 
1  zestaw 

21. Wyposażenie zaplecza 
socjalnego 

2 szafki: 
a) szafka skrytkowa 6-drzwiowa, 2 skrytki w kolumnie, 3 kolumny, malowana proszkowo  
- wymiary całkowite ok : 180x90x49cm (WxSxG) 
- wentylacja nowoczesna (perforacja) 
- ryglowanie 1-punktowe, zamek w systemie klucza master, do każdego zamka 2 kluczyki 
- w każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, 1x haczyk metalowy na ściance 
- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach 
- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany 
Szafki dostarczane w całości, bez potrzeby montażu. Szafki muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności z polskimi normami, malowane farbami 
proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH, kolor drzwiczek pomarańczowy;  
b) 6 krzeseł 
siedzisko i oparcie krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, stelaż stalowy, wym.  ok 47 x 45,6 x 82 cm, wym. siedziska  ok  40 x 43 cm, wys. 
siedziska  ok 44 cm, kolor pomarańczowy. 

 
1 zestaw  

22. Stoły restauracyjne - 
komplet 

komplet składa się z 17 stołów: wymiary ok  120x80  cm -  6os., stelaż aluminium, blat w kolorze  brzoza, obrzeże ABS, narożniki proste, blaty 
stołów wykonane z płyty laminowanej o grubości  ok 18 mm z obrzeżem ABS ok 2 mm w kolorze brzoza, . Narożniki stołów są proste. 
Metalowa rama stelaża pod blatem wykonana  z profilu kwadratowego o przekroju ok  40x20mm. Nogi okrągłe o średnicy ok 40mm stelaż  w 
kolorze srebrnym. Nogi stołów powinny posiadać  plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. 
 

 
 
 
1 komplet 

23. Krzesła  siedzisko i oparcie krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, stelaż stalowy, malowany proszkowo. 
• wym. ok  47 x 45,6 x 82 cm, wym. siedziska ok 40 x 43 cm, wys. Siedziska ok 44 cm;   
kolor pomarańczowy. 

 
 
38 sztuk 

24. Szafa socjalna- 
metalowa skrytkowa 

Szafa BHP wyposażona w  10 skrytek, wykonana ze stali nierdzewnej, kolor: szary. Wymiary: wysokość ok: 172 cm, szerokość: ok 136 cm, 
głębokość: ok  45 cm  
Wymiary skrytki: wysokość: ok  72 cm, szerokość: ok 20 cm, głębokość: ok 42 cm. 

 
 
5 sztuk 

 25. Krzesła uczniowskie 
drewniane 

Krzesła uczniowskie drewniane, konstrukcja krzesła: 
- rura owalna  ok 30x15 mm 
- siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki liściastej pokryte lakierem bezbarwnym 
- wymiary: rozmiar krzesła   dla ucznia o wzroście 159-188 cm.- wysokość siedziska ok 46 cm , głębokość siedziska ok 42 cm, - szerokość siedziska 

 
 
 
30  sztuk 
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ok 38 cm 
Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. 

26. Krzesło tapicerowane Krzesło tapicerowane. – siedzisko i oparcie. 
Wymiary  krzesła: szerokość: ok 45 cm, wysokość: ok 87 cm, głębokość: ok 53 cm. 

 
15 sztuk  

27. Stolik lada Stolik służący jako lada, 
wym. ok  1300 cm x 580 cm, wymiary blatu: ok 1300x580mm, wys. ok 750mm. 
Płyta laminowana o grubości  ok 18mm 

 
7 sztuk  
 

Część III. Dostawa sprzętu poligraficznego i do grafiki 

Lp. Nazwa  Opis  
Ilość 
szt./kpl./ 
zestaw 

1. Densytometr 
poligraficzny 

urządzenie fotoelektryczne mające za zadanie dokonywanie pomiarów gęstości optycznej różnego rodzaju materiałów, w przypadku poligrafii – 
wydruków. Urządzenie powinno charakteryzować się krótkim czasem reakcji oraz dużą szybkością pomiaru, automatycznym rozpoznawaniem 
typu mierzonego pola. Powinno mieć wszystkie niezbędne funkcje pomiarowe - gęstość optyczna, różnica gęstości optycznej, wszystkie gęstości 
optyczne, przyrost punktów rastrowych, procentowe pokrycie powierzchni, przyjmowanie farby przez farbę, krzywa charakterystyczna druku 

wersje dla różnych standardów gęstości - Status E, I lub T (zgodnie z ISO 5-3), pole pomiarowe ok 3mm lub ok 1,6mm. Możliwość przechowywania czterech 

zestawów pomiarów referencyjnych. Czytelny wskaźnik poprawności pomiaru. Szybkość komunikacji z komputerem poprzez port USB 

 
 
 
4 sztuki 

2. Kolorymetr Urządzenie do podstawowej  kontroli koloru. Geometria pomiarowa: ok  d/8° SCI, Kolorymetria: L*a*b, L*c*h, XYZ, Yxy, RGB, ΔE*ab, ΔE*ch, Pole 
pomiaru: ok  φ8mm, 
Pamięć pomiarów:  min 10 wzorców i 100 próbek dla każdego wzorca, Czas pomiaru: min  0,5 s, Źródło światła: LED, Język menu: Angielski lub 
Polski. Zasilanie: na  baterie , Komunikacja: USB w zestawie powinno znajdować się też odpowiednie oprogramowanie do obsługi urządzenia. 

 
 
2 sztuki 

3. Lupa poligraficzna Płasko-wypukła szklana soczewka dla uzyskania układu aplanatycznego, umiejscowiona w obudowie metalowej, lakierowanej na czarno, chowana 
w mosiężną, chromowaną oprawkę; powiększenie min 8x; rozmiar soczewki ok 25 mm 

 
16 sztuk 

4. Kość introligatorska narzędzie do pracy z papierem zrobione z tworzywa sztucznego, cienka ok 5 mm.  

16 sztuk 
5. Wzorniki barw Poręczny format wachlarza o wymiarach ok 3,5cm x 4,5cm. Wymiar pola z kolorem: ok 4,5cm x 2cm. 

Wydrukowany na papierze powlekanym błyszczącym 148g/m2 oraz papierze niepowlekanym 118g/m2. 
Około  2161 kolorów wraz z  indexem kolorów umożliwiającym  szybkie odszukanie konkretnego numeru i strony. 
Powinny zawierać naklejki weryfikacyjne do sprawdzenia poprawności warunków oświetleniowych wspomagające obiektywną ocenę i 
porównywanie barw poprzez test oświetlenia. 

 
 
1 sztuka 

6. Wzornik kolorów Wzornik kolorów powinien być wydrukowany na papierze powlekanym matowym. 1 strona zawiera co najmniej 256 kolorów, łącznie 65,536 
kolorów. Wymienialne, neutralne barwnie tło (czarne lub białe). Czytelne zakładki winny umożliwiać szybkie i bezproblemowe wyszukiwanie 
odpowiedniej kombinacji kolorów. 
 

 
 
1 sztuka 

7. Gilotyna  A3 Urządzenie do cięcia wyposażone w ostrze ze stali nierdzewnej zapewniające jednolite cięcie, jednorazowo do 10 arkuszy (80 g) do formatu A3.. 
Możliwość cięcia papieru, plastikowych okładek i zdjęć. Wyposażone w specjalną osłonę  chroniącą przed zranieniem w trakcie pracy z 
możliwością złożenia na płasko na podstawie. Metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami. Docisk papieru zapobiega przesuwaniu 
się dokumentu podczas cięcia. Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem. Urządzenie musi posiadać  certyfikat 
bezpieczeństwa. 

 
 
 
8 sztuk 
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8. Bigówka Urządzenie umożliwiające wyciśnięcie rowka w celu łatwiejszego zgięcia papieru, kartonu lub tektury. Konstrukcja metalowa. Wyposażone w  dwa 
ograniczniki pozwalające na precyzyjny wybór miejsca bigowania. 
Maksymalna długość bigowania: ok 485 mm, Szerokość bigowania: ok 1 mm. 

 
4 sztuki 

9. Laminator rolowy max szerokość laminowania:  650 mm, max grubość folii: ok 250mic. Regulowana prędkość laminacji: max 3,5 m/min 
Czas nagrzewania:  max 5 min. Moc: 2100W,. 

 
1 sztuka 

10. Trymer- A3 trymer A3, ogranicznik papieru do regulowania wymiarów, listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia, na blacie roboczym 
standardowe formaty 
długość cięcia ok  520 mm, tnie jednorazowo do 20 kartek (80 g/m ), wielkość blatu: ok 713×318 m. 

 
6 sztuk 

11. Zszywacz 
długoramienny 

Metalowa konstrukcja. Zszywacz długoramienny dodatkowo wyposażony powinien być w skalę długości (do formatów A6, A2, US i folio), oraz 
ogranicznik głębokości zszywania do maks. 300 mm. 
Zszywacz długoramienny posiadać powinien regulowane kowadełko, do  zszywania standardowo lub  tymczasowo (spinać). Możliwość  zszywania 
do 40 kartek zszywkami:  24/6, 26/6, 24/8 oraz 26/8 

 
 
5 sztuk 

12. Laminator laminator biurowy do laminacji na gorąco lub na zimno, regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej 
funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii, dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej, 
maksymalna grubość folii laminacyjnej 150 mic., maksymalna grubość laminowanego dokumentu 0,6 mm 
technologia 4 gorących wałków – eliminuje stosowanie carriera, dźwignia zwalniająca napęd wałków, szerokość laminacji 340 (A3+) mm, prędkość 
laminacji 350 mm/min, czas nagrzewania 3-5 min. 

 
 
1 sztuka 

Część IV. Dostawa urządzeń fiskalnych 

Lp. Nazwa  Opis  
Ilość 
szt./kpl./ 
zestaw 

1. 

Zestaw do obsługi 
kuchni, restauracji i 

baru 

Kompletne urządzenie z ekranem dotykowym przeznaczone dla restauracji, barów, sklepów, punktów obsługi klienta, składające się z: 
- terminala dotykowego 15" procesor 2,7 GHz,  8 GB RAM, 120 GB SSD, WINDOWS, 
-  program gastronomiczny do obsługi gastronomii (np. SOGA lub Gastro POS lub równoważne), 
 - drukarka fiskalna online + plus drukarka paragonów na kuchni, 
 - konfiguracja i wstępne programowanie stanowiska, szkolenie.       
 
 

 
 
 
1 zestaw 

2. 

Kasa fiskalna 
z oprogramowaniem 

i taśmą 

Kasa fiskalna, mobilna,  online, pamięć chroniona: karta microSD/micro SDHC - 4GB. 
Eurofiskalizacja: możliwość zaprogramowania dowolnej waluty, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż 
stawki VAT: 7 (A...G), liczba PLU: 8000, nazwa towarów: 40 znaków, kasjerzy: 8, opakowania: 16, Formy płatności:  8 w tym 4 waluty, rabaty / 
narzuty: 8, rabaty czasowe: brak, jednostki miary: 5, klawisze skrótu: 15, grupy towarowe: 16, formaty kodów ważonych: 10, opisy wpłat / 
wypłat: 10, opisy towarów: brak, obsługa błędów: 10, bufor pozycji paragonowych: 10000, mechanizm drukujący: 1 termiczny typu "easy load", 
liczba znaków w wierszu: 40, papier: 57mm szerokość / 30m długość, szybkość wydruku: 16 linii/s, wyświetlacz operatora: LCD 2 x 16 
alfanumeryczny, podświetlany (powiększony), wyświetlacz klienta: numeryczny, LED 8 cyfr, klawiatura: 24 klawisze, w tym 5 programowalnych 
(3 poziomy), komunikacja: złącza podstawowe: 
• Ethernet, 
• 3 x RS232 
• 1xUSB (skaner) 
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• obsługa szuflady kasowej 6V, 12V, 18V, 24V. 
Obsługiwane urządzenia : komputer, skaner (USB/RS232/PS2), waga, terminal płatniczy, modem GPRS (Box 3G), monitoring, szuflada.  
Komunikacja z komputerem on-line, bez przerywania pracy kasjera. Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 230V, wbudowany akumulator AGM 
6V/1,2 Ah.  
Najważniejsze funkcje: 
• obsługa skanerów kodów kreskowych o interfejsie USB lub RS232 
• obsługa formatów kodów ważonych dla wag etykietujących 
• automatyczny odczyt masy z wagi dla towarów ważonych 
• automatyczne rabaty oraz blokada rabatu dla towarów niskomarżowych 
• statystyki roczne i tygodniowe dla grup towarowych np. dla alkoholi 
• łatwa wymiana papieru dzięki mechanizmowi "easy load" 
• integracja z systemami wideomonitoringu sklepowego 
• kopia elektroniczna paragonu z możliwością archiwizacji danych przez port komunikacyjny Ethernet 
• sygnalizacja konieczności wykonania raportu dobowego 
• przypomnienie o obowiązkowych raportach okresowych 
Mechanizm drukujący "easy load" . 
 Cechy produktu:  
intuicyjna obsługa, NIP nabywcy na paragonie (możliwość wydruku NIP-u na części fiskalnej paragonu), obsługa wielu szuflad - urządzenie 
kompatybilne z szufladami dostępnymi na rynku z napięciem 6V, 12V, 18V, 24V. 

 
 
7 sztuk 

3. 

Czytnik kodów 
kreskowych 

Bezprzewodowy laserowy skaner kodów kreskowych HD74 instalowany jako wirtualna klawiatura, możliwość ustawienia czytnika w tryb 
Virtual COM. 
Skład zestawu: bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych, odbiornik USB, kabel do ładowania USB, instrukcja w języku polskim. 
Specyfikacja: 
• Źródło światła: 650 +/- 20nm Laser 
• Materiał wykonania: ABS+PVC 
• Metoda skanowania: ręczne 
• Potwierdzenie (światło): dioda LED (niebieska) 
• Potwierdzenie (dźwięk): dwa rodzaje emitowanego dźwięku 
• Interfejs: USB. 
Specyfikacja pracy: 
• Zasięg odczytu: do 40 metrów na otwartej przestrzeni, do 10 metrów wewnątrz budynków 
• Odporność na upadki [m]: 1.5  
• Szybkość odczytu: 200 razy/sekunda 
• Dokładność odczytu [mm]: 0.10-0.825 
• Współczynnik błędu: 1/5 milionów 
• Odczytywane kody: EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, 
MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 sztuk 
 
 
 

4. 
Metkownica z taśmą 

Metkownica jednorzędowa, numeryczna, format: 8 znaków w rzędzie, znaki specjalne zł, gr, kg, g, KOD, ., /; rodzaj etykiet  ok. 26 x 12 mm 
(HMTC) 

 
7 sztuk 
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5. 

Kaseta na pieniądze 

Kasetka metalowa przeznaczenie na pieniądze wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej, wyposażona w cylindryczny zamek (+ 2 klucze), 
dostarczana z plastikową wkładką na monety.  Wymiary ok (w x sz x gł) 90x300x240 mm. 

 

  

   

7 sztuk 

6. 

Waga elektroniczna 

Dwuzakresowa waga sklepowa, z  możliwością zasilania akumulatorowego. 
Wymagane min. cechy produktu: 
• zakres ważenia 6kg /15kg, e=2/5g (standard) 
• zasilanie sieciowe lub akumulatorowe (opcja) 
• czytelny wyświetlacz 
• port RS232 umożliwiający współpracę z kasami fiskalnymi 
• 8 klawiszy szybkiego dostępu 
• funkcja przeliczania walut na Euro 
• temperatura pracy: -10C do 40C 
Zasilanie; AC230V; 50/60 HZ lub 6VDC (akumulator 5Ah); pobór mocy 18W dla zasilania 230V, 3W dla zasilania z akumulatora 

 
 
 
 
 
 
7 sztuk 

Część V. Dostawa sprzętu fotograficznego 

Lp. Nazwa  Opis  
Ilość 
szt./kpl./ 
zestaw 

1. 

Aparat fotograficzny 
z obiektywami 

 18-55mm  
i  75-300mm 

Aparat fotograficzny o rozdzielności  efektywnej  ok [Mpx]: 24.1, Rozdzielczość przetwornika ok  [Mpx]: 24.7, z obiektywem w zestawie, z 
matrycą APS-C:, Ogniskowa obiektywu ok  [mm]: 18 - 55, 75 - 300, ok jasność obiektywu ok : f/3.5 - 5.6, f/4.0 - 5.6, Procesor obrazu DIGIC IV+. 
Średnica filtra ok [mm] 58, Mocowanie obiektywu kompatybilne z aparatem. Rodzaj wizjera Optyczny, Rozdzielczość ekranu ok [tys. punktów] 
920, , Wielkość ekranu  LCD ok [cal]  3, z wizjerem, Lampa Wbudowana, Zakres czułości ISO 100 - 6400, Złącze HDMI Mini (typ C), Złącze USB 
2.0, Łączność bezprzewodowa NFC, Wi-Fi, aparat powinien posiadać funkcję  do filmowania/vlogowania  oraz zoom optyczny. 
Dodatkowe funkcje: 
Automatyka programowa; podgląd na żywo z autofokusem, preselekcja czasu TV, preselekcja przysłony AV, ręczne ustawienia ekspozycji, rodzaj 
stabilizacji obrazu w zależności od obiektywu, możliwość robienia zdjęć seryjnych [kl/s] 3, maksymalna rozdzielczość zapisywanego zdjęcia ok 
6000 x 4000 w formacie JPEG, RAW , możliwość nagrywania filmów, obsługa karty pamięci SD, SDHC, SDXC, rozdzielczość nagrywania filmów 
ok 1920 x 1080. W zestawie powinien być  akumulator, ładowarka, pasek, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, torba na 
urządzenie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
11  sztuk 

2. 
Karty pamięci  64GB 

Pojemność karty min 128 GB, Typ karty microSD (SDHC), Maksymalna prędkość odczytu80 MB/s, z dołączonym adapterem, klasy prędkości 
C10, U1. 

 
10  sztuk 
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3. 

Obiektyw   18-140 
mm f/3.5-5.6 

Typ: zmiennoogniskowy, ogniskowa [mm]: 18 - 200, maksymalna przysłona: 3.5 - 6.3, mocowanie obiektywu kompatybilne z aparatem, średnica 
filtra [mm]: 62, Ekwiwalent dla 35 mm [mm] 28 - 310, Elementy niskodyspersyjne Tak, Filtry Zewnętrzne, Kąt widzenia [stopnie] 75.33 - 7.59, 
Konstrukcja  16 elementów w 14 grupach, Liczba listków przysłony 7, Makro Nie, Maksymalna przysłona 3.5 - 6.3, Mechanizm autofokusa AF, 
Minimalna przysłona 22 - 40, Ogniskowa [mm] 18 - 200, Średnica filtra [mm] 62, Stabilizacja obrazu Tak, Typ Zmiennoogniskowy Ustawienie 
ostrości od [cm] 49, Wymiary [mm] 75 x 96.6, Wyposażenie Dekiel przedni i tylny, Osłona przeciwsłoneczna, Instrukcja obsługi w języku polskim, 
Karta gwarancyjna, Przeznaczenie Uniwersalne;. 

 
 
 
2 sztuki 

4. Statyw do aparatu 
prosty 

 Statyw do aparatu prosty o wymiarach wysokość minimalna 36 cm, wysokość maksymalna 106 cm, wysokość po złożeniu ok  36 cm, z ruchomą 
głowicą wyposażony w szybkozłączka , wymienną stopkę; maksymalny udźwig ok 2 kg. 

 
5 sztuk 

5. 
Statyw do aparatu 
z głowicą kulkową 

Statyw do aparatu z głowicą kulkową o wymiarach wysokość maksymalna [cm] 182, wysokość minimalna [cm] 48.5, wysokość po złożeniu ok 
[cm] 48.5, wyposażony w ruchomą głowicą, z możliwością wykorzystania do kamer, wyposażony w Monopod .W zestawie pokrowiec, 
maksymalny udźwig [kg] 10,. 

 
5 sztuk 

6. 

Oświetlenie studyjne 

W zestawie: Lampa studyjna do zdjęć Softbox E27, dyfuzor ok 50x70cm (2 szt.), statyw oświetleniowy studyjny  ok 200cm, głowica ok  16mm 
1/4" (2 szt.), żarówka fotograficzna e27 studyjna 150W / 600W 5500K (2 szt.), tło fotograficzne białe  ok 2,72x10 kartonowe na Tuleji, 
Zestaw do Teł :Statyw ok 2,88 cm, poprzeczka  ok3m, 1 x Tło, 1 x belka do tła, 1 x torba do przenoszenia, 2 x statyw do tła, 2 x softbox 50x70 cm 
z dyfuzorami, 2 x statyw do softboxa, 2 x żarówka fotograficzna E27 5500K studyjna 85W = 400W, 4 x klipsy do tła, wymiary lampy: 50 x 70 cm, 
wysokość statywu: 0,8 do 2 m, udźwig statywu do 3 kg, długość statywu po złożeniu: 67 cm, żarówki E27 o żywotności do 8000 godzin, moc 
materiał: aluminium, ABS 
udźwig: do 5 kg, wysokość: 80 do 288 cm (4 sekcje), regulowana szerokość: 150 / 225 / 300 cm, masa: 3 kg, długość statywu po złożeniu: 70 cm, 
żarówki: 85W. 

 
 
 
2 zestawy 
 

7. 
Lampa światła 

ciągłego 
Wymiary czaszy: ok 40x40cm, mocowanie żarówki: gwint E27, Żarówka:85W (ekwiwalent 400W), Temperatura barwowa:5500K, Statyw:CGLS-
802, Wysokość robocza:max. 230cm, Głowica:ruchoma, pozwala na zmianę kąta świecenia, Odbłyśnik:wewnętrzny, dwie sztuki w pakiecie. 

 
 
6 sztuk 

8. 

Reporterska lampa 
błyskowa 

Lampa winna być kompatybilna z zakupionymi w ramach projektu aparatami, Tryb pracy: Manualny, TTL, Wielokrotny błysk, Liczba przewodnia 
(ISO 100): 60, Zasilanie: Bateryjne,  
Funkcje: Bezprzewodowe sterowanie błyskiem, Błysk stroboskopowy, Liczba przewodnia (ISO 100) 60, regulacja kąta błysku, regulacja mocy 
błysku, wbudowane gniazdo sterowania przewodowego, przybliżony czas ładowania (pełny błysk) [s] 3, Wyposażenie: podstawka, pokrowiec, 
załączona instrukcja obsługi w języku polskim, baterie w zestawie, Typ baterii 4x AA. 
 

 
 
 
4 sztuki 

9. 

Zestaw teł 
fotograficznych XL 

Kolor: czarny, Materiał ramy: aluminium, Wymiary toreb ok 89 x 28 x 30 cm / 75 x 25 x 8 cm (dł. x szer. x wys.), materiał tła: tkanina, Wysokość 
statywów: 75-210 cm (regulowana), Rozpiętość poprzecznej ramy tła: 155-300 cm (regulowana) 
5 kolorowych teł: zielone/czarne/białe/szare/niebieskie, Wymiary tła: ok 1,6 x 3 m (szer. x dł.), Zestaw softboxów: Zasilanie: 220 V~, 50/60 Hz, 
Moc lampy światła dziennego (każdej): 24 W, Gwint/oprawa: E27, Długość kabla: ok  2,9 m,  
Temperatura barwowa: 5500 K, Wymiary softboxa: ok 70 x 50 cm (dł. x szer.), Wysokość statywu softboxa: 75-210 cm (regulowana), Średnica 
blendy 5-w-1: 60 cm, Z wbudowanym uchwytem na ekran, Gwint statywu 1/4". 
Zawartość zestawu: 
2 x statyw ramy tła, 2 x drążek poprzeczny ramy tła, 5 x tło, 2 x softbox, 2 x statyw softboxa, 4 x żarówka imitująca światło dzienne, 1 x blenda 
fotograficzna 5-w-1, 2 x biały parasol, 2 x czarny parasol, 2 x statyw parasola 

 
 
 
 
 
2 zestawy 
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2 x uchwyt żarówki, 2 x torba transportowa. 
 

 
 
 

10. 

Stół bezcieniowy 

Stelaż złożony z aluminiowej konstrukcji, z regulowanym pochyłem tylnej płaszczyzny, blokowanej dwoma zaciskami. Blat to ok 3 mm dyfuzor 
plexi - zapewniający równomierne padanie światła. Blat montowany do konstrukcji stołu za pomocą klipsów. 
Szerokość stołu po rozłożeniu to ok 100 cm. Wysokość oraz długość stołu zależy od regulowanego kąta pochylenia płaszczyzny blatu. 
Maksymalna wysokość stołu: 160 cm. 
Waga :5 kg, Wymiary blatu : ok100x200cm, Wysokość blatu  ok 80 cm, Wysokość maksymalna : ok160 cm (tylna płaszczyzna pod kątem 90 
stopni), Grubość plexi ok 3mm, Stelaż aluminiowy, możliwość regulacji pochyłu tylnej płaszczyzny, Materiał :aluminium, plexi, 
 

 
 
 
3 sztuki 

11. 
Namiot bezcieniowy 

Namiot z rozbieraną konstrukcją sprężynową, która umożliwia rozłożenie na kształt koła. Miejsce na aparat fotograficzny w przedniej części 
namiotu, zamykanej na suwak. Rozmiary namiotu: ok  100x88x102cm. 

 
3  sztuki 

12. 

Światłomierz 

typ: światłomierz cyfrowy do światła zastanego i błyskowego, pomiar światła padającego: lumisfera, lumidysk, pomiar światła odbitego: 
wbudowany obiektyw, zakres pomiarowy światła padającego: 0-19,9 EV, 
zakres pomiarowy światła błyskowego padającego: f/1.0 - f/90.9, zakres ISO: 3-8000 co 1/3 EV, zakres czasów migawki: 60s. - 1/8000s co 1EV, 
zakres przysłon: f/1.4 - f/90, bateria: AA, wymiary: ok 110 x 60 x 22 mm, waga: 80 g. 

 
 
1  sztuka 

Materiały eksploatacyjne do zakupionych maszyn i urządzeń 
13. Filament PLA 

Geeetech 
Średnica: ok 1,75 mm, Rodzaj produktu: PLA Filament, Kolor filamentu: różny, Waga netto: 1000 g, Zalecana temperatura pracy: 185 - 215 °C, 
Zalecana temperatura grzania: 25 - 60 °C. 

 
25  sztuk 

14. Filament XYZ Printing 
z czipem do drukarki 

3D 
da Vinci Junior 1 

Średnica: ok 1,75 mm, Rodzaj produktu: PLA Filament, Kolor filamentu: różny, Waga netto: 1000 g, Zalecana temperatura pracy: 185 - 215 °C, 
Zalecana temperatura grzania: 25 - 60 °C, szpula z czipem. 

 
10  sztuk 

15. Nowy ekstruder z 
dyszą 0,3 mm 

przeznaczony dla 
drukarek 3D 

da Vinci Junior 

Obsługiwane materiały: Antibacterial PLAPETGPLA Touch PLAWood, Max. Temperatura dyszy: 240 °C, 
Typ ekstrudera lub optyki: Ekstruder pojedyńczy, Obsługiwane średnice dyszy: 0,4 mm. 

 
 
3 sztuki 

16. 
Toner Czarny Toner czarny do drukarki typu OKI C834 Wydajność: ok 5000 stron, Kolor: Czarny. 

 
10  sztuk 

17. 
Toner Błękitny Toner błękitny  do drukarki typu OKI C834 Wydajność: ok 5000 stron, Kolor: Czarny. 

 
10  sztuk 

18. 
Toner Purpurowy Toner purpurowy  do drukarki typu OKI C834 Wydajność: ok 5000 stron, Kolor: Czarny. 

 
10  sztuk 

19. 
Toner  Żółty Toner żółty  do drukarki typu OKI C834 Wydajność: ok 5000 stron, Kolor: Czarny. 

 
10  sztuk 

20. 
Bindownica 

Pojemność bindowania: do 450 kartek 80 g/m2 
Pojemność dziurkowania (jednorazowe dziurkowanie): do 12 kartek 80 g/m2 
Dziurkowanie i zakładanie spirali za pomocą jednej dźwigni 
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Wykonanie: metalowa rączka oraz stabilna metalowa podstawa 
standardowe dziurkowanie (na 21 dziurek) 
z tyłu wbudowany dziurkacz na 4 dziurki 
maksymalny rozmiar spirali: 51 mm 
pokrętło do regulacji marginesu 
antypoślizgowe nóżki uniemożliwiające przemieszczanie się bindownicy podczas oprawiania 

 
1 sztuka 

Część VI. Dostawa sprzętu specjalistycznego 

Lp. Nazwa  Opis  
Ilość 
szt./kpl./ 
zestaw 

1. Pomocnik kelnerski Pomocnik kelnerski  o wymiarach ok 650x510x1100 mm, wykonany ze stali nierdzewnej. W pomocniku kelnerskim powinno być miejsce na min 4 
pojemniki GN 1/4 o wysokości ok 100 mm, a w dolnej części znajduje się półka,  na której można umieścić potrzebne akcesoria barmańskie.  
Pomocnik wyposażony w 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem. 

 
 
1 sztuka 

2. Wózek kelnerski Wózek kelnerski do samodzielnego montażu, wykonany ze stali nierdzewnej, z półkami ze stali chromowanej, wyposażony w 4 skrętne, gumowe 
koła i 2 hamulce. 
• wym. półek ok 83 x 51 cm 
• wym. wózka ok 86 x 54 x 92 cm 
• maksymalne obciążenie ok  145 kg 

 
 
1 sztuka 

3. Witryna chłodnicza Min.pojemność 78L, Ilość półek min 3, które mogą być regulowane, wysokość użytkowa wewnątrz: zmiennie , bez regulacji nóżek, wymiary 
witryny chłodniczej: szerokość ok 435 mm, głębokość ok 385 mm, wysokość ok 960 mm 
Moc przyłączeniowa 0.18 kW, Napięcie 230 V , Częstotliwość 50 Hz  
Chłodzenie: powietrze obiegowe , Środek chłodniczy R600a  
Witryna powinna być wyposażona w wyświetlacz cyfrowy, oświetlenie wewnętrzne, funkcję automatycznego rozmarzania, włącznik/wyłącznik, 
kółka skrętne, drzwi skrzydłowe wykonane ze szkła (zawias drzwi po prawej stronie). Kolor  czarny, Materiał - tworzywo sztuczne 
  

 
 
 
 
 
 
1 sztuka 

4. Kredens kelnerski Kredens wyposażony w  półki oraz w przegródki lub szuflady  na sztućce. W dolnej części dwie zamykane szafki z półkami oraz część z szufladami 
na bieliznę stołową. Na górze dodatkowa półka np. na tace. Wykonany z drewna lub płyty melaminowanej.  Wymiary zewnętrzne: ok 190cm x 
193cm x 43cm  

1 sztuka 

5. Wózek hotelowej 
obsługi 

Wózek serwisowy hotelowy do sprzątania 2 worki 3 półki do 150 kg. Wózek wyposażony w 3 duże półki na czystą pościel oraz 5 górnych 
przegródek na środki czystości. obciążenie do 150 kg. Rama wykonana z emaliowanych stalowych rurek odporna na rdzewienie. Produkt 
wyposażony  w 4 obrotowe kółka (360°) z termoplastycznej gumy oraz dwa hamulce. 
 

 
 
 
1 sztuka 

6. Stoły robocze ze stali 
nierdzewnej z zlewem 

jednokomorowym z 
półką + bateria 

Stół ze stali nierdzewnej o wymiarach długość ok  [cm] 160;  głębokość ok  [cm] 70, wysokość ok [cm] 85  ze zlewem jednokomorowym i półką 
dolną – komora może być usytuowana po lewej lub po prawej stronie. Powierzchnia stołu wyprofilowana na ok  4 mm winna zabezpieczać przed 
spływaniem wody poza obrys mebli. Stelaż stołu ze zlewem oparty  na kształtowniku o profilu zamkniętym. W zlewie jednokomorowym wycięty 
otwór na baterię śr. 35 mm na środku. W zestawie bateria kuchenna nazlewowa z wyciąganą wylewką – wykonana ze stali nierdzewnej otwór 
mocujący 35 mm. 
 

 
3 sztuki 
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7. Stół z drzwiami 
suwanymi ze stali 

nierdzewnej 

Stół roboczy w wymiarach ok  200cmx60cmx96cm   z  dwoma drzwiami przesuwnymi ze stali nierdzewnej, regulowane nóżki. Stelaż stołu ze 
zlewem ma opierać się na kształtowniku o profilu zamkniętym. 

 
1 sztuka 

8. Wyposażenie 
ekspedycji (meble, 

urządzenia) 

Komplet składa się z szafki na sztuce oraz  szafki kelnerskiej. 
 1. szafka na sztućce:  materiał: drewno (fornirowane), kolor: wenge, drzwi  z funkcją delikatnego zamykania 

górna półka: ok  S 960 x G 90 mm, półka nad przegrodami: ok S 960 x G 170 mm, ok  6 przegródek: S 145 x G 360 x H 80 mm 
schowek z min 2 półkami:  ok S 570 x G 315 mm, zamknięty schowek z drzwiami i półką: ok W 365 x G 360 x H 585 mm 
2 .szafka kelnerska: szafka kelnerska fornirowana i lakierowana,   szer. Ok 62 cm, z praktycznymi szufladami z 3 półkami (ok szer 17 gł 32 cm), 
wyściełane filcem, na drzwiczkach regulowana półka (ok 58,5x33cm szer. X gł. ),  2 możliwości rozmieszczenia półek, odstęp ok 10cm,. górna półka 
szer. X gł. : ok  58,5x24 cm, tylna ścianka -fornirowana i lakierowana. 

 
 
 
 
1 sztuka 

 

Część VII. Dostawa oprogramowania i sieci 

Lp. Nazwa  Opis  

Ilość 
szt./kpl./ 
zestaw 

1. 
Zestaw do nauki 
programowania  

w Arduino 

W skład zestawy powinno wejść:  
1.Płytka ewolucyjna typu Arduino MEGA z mikrokontrolerem lub równoważna Napięcie zasilania: 7 V do 12 V, Maksymalna częstotliwość 
zegara: 16 MHz, pamięć SRAM: 8 kB,  pamięć Flash: 256 kB (8 kB zarezerwowane dla bootloadera), pamięć EEPROM: 4 kB,  Piny I/O: 56, kanały 
PWM: 15,  Ilość wejść analogowych: 16 (kanały przetwornika A/C o rozdzielczości 10 bitów), interfejsy szeregowe: 4xUART, SPI, I2C,  
zewnętrzne przerwania, podłączona dioda LED do pinu 13, gniazdo USB A do programowania, złącze DC 5,5 x 2,1 mm do zasilania, gwarancja: 
minimum 12 miesięcy.Parametry równoważności: urządzenie posiada : pamięć SRAM: min 8 kB,  pamięć Flash: min. 256 kB, pamięć EEPROM: 4 
kB, min. 56 cyfrowe wejścia/wyjścia, z czego 15 może służyć jako kanały PWM, i 16 kanałów analogowych. 
2. 1x Development Expansion Board-Nakładka kompatybilna z Arduino Mega2560 ułatwiająca podpięcie elementów do mikrokontrolera. 
Posiadająca wyprowadzone złącza cyfrowe i analogowe z masą i zasilaniem osobno dla każdego portu. Dodatkowe porty na podpięcie modułu 
kart SD, wyposażone w złącze terminal block do zasilania. 
3. 1x Mini Breadboard - Płytka stykowa umożliwiająca tworzenie układów elektronicznych bez potrzeby lutowania. Posiadająca min 400 otworów 

oraz ponumerowane pola. Umożliwia bezpośrednie wpięcie elementów elektronicznych w płytkę takich jak czujniki, przyciski, potencjometry, diody 
i wiele innych, oraz połączenie ich za pomocą przewodów połączeniowych  układem głównym – kompatybilna z Arduino. Płytka od spodu powinna 
być pokryta jest taśmą dwustronną, wymiary min. : 55 x 83 mm 
4. 1x Acceleration Sensor- Czujnik do pomiaru przyspieszeń w trzech osiach w zakresie +/- 16 g., kompatybilny z Arduino o następujących 
parametrach: napięcie zasilania: 3 V - 5 V, napięcie wyprowadzeń: 1,6 V do 3,6 V, pobór prądu: ok 25 µA, w stanie czuwania: 0,1 µA, trzy osie: X, Y, 
Z, interfejs komunikacyjny: I2C (TWI) lub SPI, rozdzielczość: 10 do13 bitów dla każdej osi, zakres pomiarowy: ±16 g, temperatura pracy: od -40 
°C do +80 °C, w zestawie także listwa goldpin 
5. 1x Ultrasonic Distance Sensor Czujnik ultradźwiękowy kompatybilny z Arduino. O następujących parametrach: napięcie zasilania: 5 V, średni 
pobór prądu: 15 mA, zakres pomiarowy: od 2 cm do 200 cm, wyjście: sygnał częstotliwościowy, częstotliwość pracy: 40 kHz, 
6. 1x IR Receiver :Moduł z odbiornikiem podczerwieni IR, kompatybilny z Arduino ,o następujących parametrach: napięcie zasilania: od 2,7 V do 5,5 
V, częstotliwość: 38 kHz, kąt odbierania: 90 °, zasięg: min. 18 m,  
7. 1x Remote Controller Detektor przeszkód, czujnik odbiciowy - moduł winien zapalać diodę po wykryciu przeszkody w polu detekcji. 

       
 
 
 
 16 
zestaw-
ów 
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Kompatybilny z Arduino o następujących parametrach: mierzona odległość: 2 ÷ 40cm, kąt pomiaru: min. 35°, układ porównujący, napięcie pracy: 
3.3 ÷ 5V, czas reakcji: max. 0.5s. Moduł powinien posiadać zamontowany potencjometr, którym ustawia się odległość poniżej której moduł ma 
podać sygnał wykrycia przeszkody. 
8. 1x PS2 Joystick Module Joystick imitujący działanie urządzenia  analogowego. Wykrywanie kierunków ruchu realizowane powinno być 
poprzez dwa potencjometry - po jednym (5 kΩ) na każdą oś. Urządzenie posiadać powinno także przycisk załączany poprzez naciśnięcie gałki. 
Urządzenie kompatybilne z Arduino. Informacje o położeniu gałki przekazywane powinny być  poprzez sygnał analogowy, w którym napięcie 
odpowiada danej pozycji. Każda oś powinna  posiadać osobne wyprowadzenie analogowe. Stan przycisku wykrywany powinien być poprzez 
wyjście cyfrowe, które w przypadku załączenia osiąga stan niski. Urządzenie powinno posiadać następujące wyjścia: napięcie zasilania (5 V), 
masa układu, analogowe wyjście dla osi pionowej (w pozycji środkowej wartość równa połowie napięcia zasilania VCC/2), analogowe wyjście dla 
osi poziomej (w pozycji środkowej wartość równa połowie napięcia zasilania VCC/2)., cyfrowy sygnał przycisku, w przypadku załączenia osiąga 
wartość GND, wyłączony - jest w stanie floating - należy więc dołożyć rezystor podciągający do zasilania 
9. 1x Relay Moduł wyposażony w przekaźnik z cewką zasilaną napięciem 5 V z optyczną izolacją wejścia oraz otworami montażowymi. Układ 
pozwalać powinien na sterowanie elementami wykonawczymi przy pomocy portów mikrokontrolera lub dowolnego zestawu uruchomieniowego. 
Kompatybilny z Arduino o następujących parametrach: napięcie zasilania VCC: 5 V, parametry styków dla obciążenia rezystancyjnego: 125 
VAC/15A, 250 VAC/10A, 250 VDC/7A 
10. 1x Stepper Motor Silnik krokowy z modułem sterowania, moduł przeznaczony do projektów Arduino. Służy do sterowania silnikami 
krokowymi od 5 do 12V. Napięcie zasilania: 5V, 5 wyprowadzeń, przekładnia: 1:64, rezystancja: 50 Ω ±7%, średnica silnika: 28mm, złącze 5pin 
umożliwiające szybkie podłączenie silnika.  
11. 1x DHT-11 Temperature & Humidity Sensor: Czujnik wilgotności i temperatury. Kompatybilny z Arduino o następujących parametrach; 
Napięcie zasilania: 3,3 V do 5,5 V, średni pobór prądu: 0,2 mA, Temperatura: zakres pomiarowy: do -0°C do +50°C, rozdzielczość: 8-bitów 
(1°C),dokładność: 2°C, czas odpowiedzi:6 - 15 s (typowo 10 s), Wilgotność: zakres pomiarowy: od 20% do 90% RH, rozdzielczość: 8-bitów (±1 % 
RH*), dokładność  ±4 RH* (przy 25 °C), zakres pomiarowy: 6 - 30 s.  
12. 1x LED Bar Graph: 10-segmentowy wyświetlacz LED linijka o kolorach 4 x czerwony, 3 x zielony oraz 3 x niebieski. Może być wykorzystany np, 
jako wskaźnik temperatury lub poziomu cieczy. Kompatybilny z Arduino o następujących parametrach; rodzaj wyświetlacza: LED linijka, montaż: 
THT, kolory:4 x czerwony, 3 x zielony, 3 x niebieski, prąd pracy: 20 mA,  napięcie pracy: kolor czerwony: od 2,1 V do 2,5 V, kolor zielony: od 2,1 V 
do 2,5 V, kolor niebieski: od 3,3 V do 3,6 V, długość fali koloru czerwonego: 570 nm, długość fali koloru zielonego: 632 nm, długość fali koloru 
niebieskiego: 465 nm, jasność koloru czerwonego: 35 mcd, jasność koloru zielonego: 35 mcd, jasność koloru niebieskiego: 50 mcd. 
13. 1x Active Buzzer: Moduł buzzera z generatorem, umożliwiający tworzenie sygnałów dźwiękowych przy pomocy stałego sygnału napięciowego. 
Wyprowadzeniami są złącza goldpin, umożliwiające połączenie układu z płytką stykową lub modułem Arduino za pomocą przewodów. O 
następujących parametrach technicznych: napięcie zasilania: 5 V, pobór prądu: ok. 30 mA, sygnał generowany po podaniu stanu wysokiego. 
14. 1x Passive Buzzer: Moduł z brzęczykiem bez generatora, umożliwia generowanie sygnałów audio o napięciu sygnału o określonej częstotliwości. 
Wyjścia ze złączami goldpin do łączenia systemu z płytką stykową lub modułem głównym Arduino za pomocą przewodów. O następujących 
parametrach technicznych: napięcie zasilania: 5 V, pobór prądu: ok. 30 mA,  
15. 1x PIR Movement Sensor: Czujnik typu PIR pozwala na wykrywanie ruchu, wykorzystywany do wykrywania obecności człowieka w 
pomieszczeniach w systemach alarmowych i oświetleniowych. Kompatybilny z Arduino o następujących parametrach; napięcie zasilania DC: od 4,5 
V do 20 V, pobór prądu w stanie czuwania: 50 uA, napięcie wyjściowe: 3,3 V, zakres pomiarowy: maks. 7 m, kąt widzenia: do 100°, wyjście 
cyfrowe: stan wysoki - obiekt wykryty, stan niski - brak obiektu, czujnik PIR - Arduinon- kompatybilne połączenie 
16. 1x Servo: Serwomechanizm kompatybilny z Arduino o następujących parametrach; napięcie robocze: od 3,5 V do 6 V, prędkość bez 
obciążenia: 0,12 s/60° przy 4,8 V, kąt obrotu: 180°, temperatura przechowywania: od -30°C do 60°C, typ interfejsu: zgodny z interfejsem JR, 
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długość przewodu Serwa min. 25 cm. 
17. 2x Analog Temperature Sensor (Thermistor): Analogowy termometr kompatybilny z Arduino o następujących parametrach; napięcie zasilania: 
od 2,7 V do 5,5 V, liniowa skala: 10.0 mV/°C, rozdzielczość: 0,5°C, dokładność: 2°C, zakres pomiarowy: od -40°C do +120°C, obudowa THT TO92 
18. 1x Breadboard Power Supply  Moduł:Moduł zasilający o napięciu wejściowym od 6 do 12 V i konfigurowanym napięciu wyjściowym 
3,3 V lub 5 V. Posiadający otwory z rastrem 2,54 mm. Dedykowany do zastosowania z płytką stykową. Napięcie wejściowe może być 
podłączone przez złącze DC lub 2-pinowe złącze goldpin. Na płytce umieszczono włącznik zasilania oraz przełącznik napięcia 
wyjściowego. Moduł powinien posiadać: gniazdo DC lub 2-pinowe złącze, prąd roboczy 800 mA, przełącznik włącz/wyłącz, przełącznik 
wyboru napięcia wyjściowego, dioda LED stanu zasilania, bezpiecznik PTC, gniazdo DC 5,5 x 2,1 mm. 
19. 1x 4 * 4 Klawiatura matrycowa: Klawiatura membranowa wyposażona w 16 klawiszy w układzie 4 x 4. Powinna posiadać cyfry: od 0 do 9, litery: 
A, B, C, D oraz znaki specjalne: * i #. Klawiatura powinna być wyposażona w taśmę ze złączem 8-pin o rastrze 2,54 mm, umożliwiające połączenie jej z 
modułem głównym  Arduino za  pomocą przewodów połączeniowych lub przez listwę goldpin. Klawiatura może służyć jako urządzenie do 
wprowadzania danych. 
20. 1x Silnik DC: Metalowy silnik DC wyposażony w koło zębate umieszczone na wale. Kompatybilny z Arduino o następujących parametrach: 
nominalne napięcie zasilania: 3 V DC, zakres napięcia zasilania: od 1 V do 3 V DC (maks. 12 V), kierunek obrotów: zgodnie ze wskazówkami 
zegara, temperatura przechowywania: od -5°C do 40°C, wilgotność przechowywania: od 10% do 90%, pobór prądu bez obciążenia: maks. 110 
mA, prędkość obrotowa bez obciążenia: 6600 ± 10% obr./min, napięcie startowe bez obciążenia: maks. 1 V, pobór prądu przy zatrzymanym wale: 
0,8 A, impedancja izolacji: powyżej 10 MΩ (min) 
21. 1x Sterownik silnika prądu stałego: Dwukanałowy sterownik silnika prądu stałego. Kompatybilny z Arduino o następujących parametrach: 2 
listwy goldpin do samodzielnego przylutowania, liczba kanałów: 2, napięcie zasilania silników: od 3,3 V do 10 V, napięcie zasilania części 
logicznej: od 3,3 V do 5 V, prąd: do 1,5 A na kanał, sterowanie za pomocą sygnału PWM, temperatura pracy: od -20°C do 85°C, raster 
wyprowadzeń: 2,54 mm.  
22.1x Wyświetlacz matrycowy: Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 1,8". Ekran oparty na sterowniku Kompatybilnym z Arduino o 
następujących parametrach: interfejs: SPI, kolor wyświetlacza: RGB, 65K, rozdzielczość: 128 x 160 px, podświetlenie: LED, napięcie zasilania: 3,3 
V, w zestawie z wyświetlaczem są przewody połączeniowe.  
23. 1x Wyświetlacz 7-segmentowy: Wyświetlacz segmentowy LED pozwalający wyświetlić cztery cyfry składające się z 7 segmentów 
oraz kropki, wyświetlacz dodatkowo może wyświetlić dwukropek. Wspólna katoda, wyprowadzenia 2 x 6 pin (12 pin), wysokość cyfr 
14 mm. Kompatybilny z Arduino. 
24. 1x Timer: Uniwersalny układ czasowy w obudowie przewlekanej DIP8. Przeznaczony do montażu przewlekanego THT. Kompatybilny z Arduino 
o następujących parametrach: napięcie zasilania: 4,5 V do 16 V, maksymalna moc rozpraszania 600 mW,  maksymalny prąd wyjściowy 100 mA, 
prąd przy napięciu zasilania 5 V: 3 mA, prąd przy napięciu zasilania 15 V: 10 mA 
25. 2x 74HC595:Rejestr przesuwający 8-bitowy z wyjściami zatrzaskującymi - latch. Kompatybilny z Arduino o następujących parametrach: 
napięcie pracy: od 2 V do 6 V, pobór prądu: do 1 uA, częstotliwość: do 55 MHz, obudowa: DIP 16 
26. 2x Czujnik światła (fotorezystor): Moduł z fotorezystorem dla Arduino. Sterowany za pomocą sygnału cyfrowego, zasilany napięciem od 3,3 V 

do 5 V. Na płytce powinien być  umieszczony potencjometr do ustawienia czułości fotorezystora. Kompatybilny z Arduino 
27. 2x Przełącznik pochylenia: Czujnik pochylenia wykrywa zmiany położenia. Może pracować jako czujnik wstrząsu. Działać powinien  z 
napięciami od 3 V do 5,5 V. Napięcie zasilania: od 3,0 V do 5,5 V, Komunikacja: sygnał cyfrowy 0/1.  
 28. 2x Przełącznik: Moduł wyposażony został w interfejs Grove ułatwiający podłączenie go z Arduino wraz z nakładką Base Shield 
v2.0 lub Raspberry za pomocą Hat'a GrovePi+., Napięcie zasilania: od 3,3 V do 5 V, Interfejs: Cyfrowy. 
29. 1x RGB LED: Listwa składająca się z 8 indywidualnie adresowanych diod LED RGB 8080 ze zintegrowanym sterownikiem. Do obsługi modułu 
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dedykowany jeden pin mikrokontrolera. Listwa wina posiadać długość min. 50 mm. Moduł powinien posiadać wlutowane piny męskie. 

Kompatybilny z Arduino o następujących parametrach: napięcie zasilania: od 4 V do 7 V, pobór prądu: ok. 20 mA dla jednej diody, zastosowane 
diody: LED RGB,  
30. 8x Czerwony LE: Dioda LED Kompatybilny z Arduino o następujących parametrach: Kolor: czerwony, długość emitowanej fali: ok. 468 nm, 
jasność: 50 mcd, kąt świecenia: min. 140 °, obudowa: SMD 1206, parametry pracy: prąd If: 20 mA. n apięcie Vf: 3,3 V 
31. 4x Zielony LED: Dioda LED Kompatybilna z Arduino o następujących parametrach: soczewka w kolorze zielonym, obudowa: DIP 5 mm, 
długość emitowanej fali: 571 nm, jasność: 100 - 150 mcd, kąt świecenia: min. 50 °, parametry pracy: prąd If: 20 mA, napięcie Vf: 2,3 - 2,5 V 
32. 4x Żółty LED: Dioda LED Kompatybilna z Arduino o następujących parametrach: soczewka w kolorze żółtym, kolor emitowanego światła: 
żółty, obudowa: DIP 5 mm, długość emitowanej fali: 589 nm, jasność: 40 mcd, kąt świecenia: min.60, parametry pracy: prąd If: 25 mA, napięcie 
Vf: 2,0 V.  
33. 4x Niebieski LED: Dioda LED Kompatybilna z Arduino o następujących parametrach: Soczewka w kolorze niebieskim,  obudowa: DIP 5 mm, 
długość emitowanej fali: 470 nm, jasność: od 400 do 600 mcd, kąt świecenia: min. 30°, parametry pracy:prąd If: 20 mA, napięcie Vf: 3,3 V; 
34. 16x Rezystor 220 : Rezystor o następujących parametrach: rezystancja: 220 Ω, moc znamionowa: 1/4 W, tolerancja: 5%, montaż: 
przewlekany THT; 
35. 10x Rezystor(1k): Rezystor o następujących parametrach: rezystancja: 1 kΩ, moc znamionowa: 1 W, tolerancja: 5 %, montaż: przewlekany 
THT 
36. 10x Rezystor(10k): Rezystor o następujących parametrach: rezystancja: 10 kΩ, moc znamionowa: 1/4 W, tolerancja: 5% montaż: przewlekany 
THT 
37. 2x Potencjometr(10K): Moduł rozszerzeń Unit wyposażony w potencjometr 10 kΩ. Moduł powinien być przeznaczony  m.in. do sterowania 

pracą silnika lub serwomechanizmu albo regulowania jasności oświetlenia. Podłączany  do modułu głównego za pomocą przewodu znajdującego się 
w zestawie. Kompatybilny z Arduino o następujących parametrach: napięcie wyjściowe: od 0 do 2500 mV, rezystancja: 10 kΩ,  
38. 5x Kondensator(104): Kondensator ceramiczny przewlekany o następujących parametrach; pojemność: 100 nF,  maksymalne napięcie: 50 V, 
obudowa: THT - przewlekana,  raster wyprowadzeń 2,54 mm 
39. 4x Kondensator(10uF): Kondensator elektrolityczny przewlekany o następujących parametrach : pojemność: 10 uF,  maksymalne napięcie: 50 
V, maksymalna temperatura: 105°C,  raster wyprowadzeń: 2 mm,  wymiary korpusu: Ø5 x 11 mm 
40. 4x Przycisk (duży): Duży przycisk mechaniczny w pełni funkcjonalny i cztery razy większy od normalnego przełącznika MX. Przycisk typu klik, 
wyposażony powinien być  z niebieską nakładkę z oznaczeniem Click. Wymiary przełącznika bez nakładki wynoszą powinny wynieść  62,4 x 55,8 x 
55,8 mm. Przełącznik powinien pracować  z napięciem od 2 V do 12 V AC/DC i prądem od 10 ΩA do 10 mA. Powinien posiadać następujące 
parametry: odległość przesuwu: uruchamianie: 4,8 mm, dół: 14 mm, montaż: płytka, żywotność: min. 5000000 cyklów 
41. 8x Przycisk (mały): Przełącznik mechanicznych typu Clicky, wykorzystywany do różnych projektów, m.in. przy budowie klawiatury 
mechanicznej. Przycisk Clicky powinien wydawać głośny, słyszalny dźwięk przy każdym naciśnięciu klawisza. Wymiary jednego przycisku : 15,6 x 

13,9 x 15 mm. Powinien posiadać następujące parametry: odległość przesuwu: uruchamianie: 1,8 mm, dół: 3,6 mm, żywotność: 70 mln cyklów, 
ilość sztuk w zestawie: 10 szt. 
42. 1x Nasadka przycisku(czerwony):Nasadka przycisku o następujących parametrach: rozmiar przycisku 12 x 12 mm, wysokość nasadki: 3 mm, 
rozmiar nasadki: 10 x 10 mm, (tolerancja 2 mm), kolor nasadki: czerwony.  
43. 1x Nasadka przycisku(biały): Nasadka przycisku o następujących parametrach: rozmiar przycisku 12 x 12 mm, wysokość nasadki: 3 mm, 
rozmiar nasadki: 10 x 10 mm, (tolerancja 2 mm), kolor nasadki - biały.  
44. 2x Przycisk Czapka (niebieska): Nasadka przycisku o następujących parametrach: rozmiar podstawy 12 x 12 mm, wysokość nasadki: 5,7 mm, 
średnica nasadki: 12 mm, średnia nasadki w najszerszym miejscu: 13 mm, kolor nasadki -  niebieski 
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45. 4x Tranzystor NPN(8050): Tranzystor bipolarny o następujących parametrach: napięcie maksymalne kolektor-emiter Vce: 45 V, prąd 
kolektora: 0,8 A, układ wyprowadzeń: CBE, obudowa: TO92 (DIP) 
46. 4x Tranzystor PNP(8550) : Tranzystor bipolarny o następujących parametrach: prąd kolektora 1.5A, napięcie maksymalne kolektor-emiter 
Vce: 40V, 1W, obudowa TO-92 
47. 4x 1N4148 Dioda: Dioda prostownicza posiadająca następujące parametry : maksymalne napięcie pracy 100 V, maksymalny  prąd do 150 mA. 
obudowa: DO-35 (przewlekana) 
48. 4x 1N4001 Dioda: Dioda prostownicza 1N4001 posiadające następujące parametry: (1 A / 50 V)   
49. 1x 9V Battery Clip: Koszyk z pokrywą i włącznikiem na baterię typu 9V (6F22). Posiadać powinien wyprowadzone przewody ze zdjęta izolacją 
na ich końcach, co ułatwia montaż urządzenia. Specyfikacja koszyka: typ baterii: 9 V (6F22), ilość baterii: 1, wlutowane przewody ze zdjętą 
izolacją, pokrywa i włącznik 
50. 1x Breadboard1x USB: Moduł z gniazdem USB A pozwalający na podłączenie wtyku USB typu A do płytki stykowej lub połączenie ich za 
pomocą przewodów. Moduł powinien posdiadać następujące parametry: : zamontowane gniazdo USB typu A, wyprowadzone sygnały USB: GND, 
VBUS, D+, D-, dwa otwory montażowe o średnicy 3 mm, raster wyprowadzeń: 2,54 mm - standard goldpin - złącza wlutowane w płytkę ,  
51. Męskie na męskie przewody zworkowe: Zestaw winien zawierać  zawiera min. 65 różnokolorowych elastycznych przewodów połączeniowych 
zakończonych z obu stron złączem męskim typu goldpin. Przewody powinny być przeznaczone  do łączenia pól na płytkach stykowych w zestawie 
Arduino,  Przewody powinny mieć różną długości. 80 mm, 125 mm, 175 mm, 215 mm,  
52. Żeńskie na żeńskie przewody zworkowe: Zestaw winien zawierać min. 40 sztuk przewodów połączeniowych w różnych kolorach. Zakończone 
są z obu stron złączem żeńskim. Przewody dedykowane do łączenia pól na płytkach stykowych i zestawach uruchomieniowych. Długość przewodu 
min. 20 cm.  
53. 1x Nagłówek (40pin): Nagłówek żeński 40-pinowy, 2.54mm. 
54. 1x Karta rezystora pasma: Karta kodów kolorów rezystora służący do określenia wartość rezystancji wskazaną przez kolorowy pasek. 
Można go użyć do 3, 4, 5 i 6 rezystorów pasmowych.  
55. 1x Project Box Czteroczęściowa, obudowa przeznaczona do przechowywania układów elektronicznych. Obudowa winna być wykonana z 
polistyrenu. Do zestawu winno być dołączone śrubki montażowe niezbędne do złożenia obudowy. Wymiary zewnętrzne to 110 x 90 x 40 mm. 
 

2. Zestaw czujników 

Zestaw minimodułów elektronicznych - czujników i sensorów przeznaczonych do układów mirkroprocesorowych złożony z: pasywny moduł 
brzęczyka;  2-kolorowy moduł LED;  moduł czujnika wstrząsu; moduł przełącznika wibracji; moduł fotorezystora; moduł przełącznika 
kluczykowego; moduł przełącznika przechyłu;  3-kolorowy pełnokolorowy RGB moduł LED SMD; moduł czujnika podczerwieni; 3-kolorowy 
moduł LED ; otwarty moduł optyczny; 2-kolorowy moduł LED 3MM;  aktywny moduł brzęczyka;   moduł czujnika temperatury;  automatyczny 
migający kolorowy moduł LED;    mini magnetyczne moduły kontaktronowe;    moduł czujnika magnetycznego Halla;    moduł odbiornika czujnika 
podczerwieni;    czujnik magnetyczny klasy Bihor , moduł Magic light cup , moduł enkodera obrotowego;    moduł optyczny;    moduł pulsu; moduł 
kontaktronowy; moduł czujnika unikania przeszkód;    moduł czujnika wykrywania,    moduł czujnika dźwięku mikrofonu;    moduł czujnika 
laserowego;    moduł przekaźnika;    moduł czujnika temperatury;    Moduł czujnika temperatury;    Liniowe czujniki Halla;   Moduł czujnika 
płomienia,    moduł czujnika mikrofonu;  moduł czujnika temperatury i wilgotności;   moduł joysticka osi XY;  metalowy moduł czujnika 
dotykowego. 

 
 
 
32 
zestawy 
 

3. 
Sterowniki silników 

krokowych/DC 

 Moduł ze sterownikiem L293D ma umożliwiać kontrolę kierunku obrotów i prędkości silników oraz podłączenie dwóch serwomechanizmów 
RC. Moduł ma umożliwiać dwukierunkową pracę: 
4 silników DC prądu stałego z 8-bitową rozdzielczością prędkości, 2 silników krokowych (unipolarnych lub bipolarnych). Moduł  
wykorzystywany przy  budowie konstrukcji robotów, których ruch oparty jest o silniki prądu stałego. Powinien posiadać funkcję obsługi silników 

 
16 sztuk 
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pracujących na napięciu do 36 V DC. L293D, ma  zawierać zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Maksymalny prąd kanał - 600mA. 
Możliwość prostego połączenia przy pomocy wkrętaka  
Moduł ma umożliwiać podłączenie dodatkowego zasilania oddzielając tym samym zasilanie silników od zasilania logiki. 

 

Część VIII. Dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej 

Lp. Nazwa  Opis  
Ilość 
szt./kpl./ 
zestaw 

1. 

Cienie do makijażu- 
40 rodzajów kolory 

sztucznie 
zróżnicowanych 

Paleta cieni do powiek wypełniona 40 intensywnie napigmentowanymi cieniami w różnych odcieniach, Kolory i brązy. Mat/połysk zawierająca 
25 matowych i 15 błyszczących odcieni. 

 
40 
zestawów 

2. 

Zestaw pędzli do 
makijażu, do cieni, 

 do różu, do ust, 
 do korektora. 

Pędzle do makijażu, do cieni, do różu, do ust, do korektora ; zestaw ma zawierać 8 pędzli. 
Rodzaje pędzli 1. Pędzel do cieni do powiek, długość całkowita pędzla ok 16.6cm, włosie: syntetyczne 
2. Pędzel ze stożkową końcówką umożliwiającą nakładanie i mieszanie pudru Długość całkowita pędzla ok. 16.3cm, włosie: syntetyczne 
3. Pędzel zapewniający precyzyjne, mocne, równomierne krycie Długość całkowita pędzla ok. 15.7cm, włosie: syntetyczne 
4. Pędzel do nakładania eyelinera Długość całkowita pędzla ok. 15.7cm, włosie: syntetyczne 
5. Pędzel do podkładu Długość całkowita pędzla ok. 15cm, włosie: syntetyczne 
6. Pędzel do różu Długość całkowita pędzla ok. 16.8cm, włosie: syntetyczne 
7. Pędzel do różu i pudru Długość całkowita pędzla ok. 18.1cm, włosie: syntetyczne 
8. Pędzel do różu i pudru Długość całkowita pędzla ok. 16.5cm, włosie: syntetyczne 

 
 
 
 
6 
zestawów 

3. 

Zestaw pędzli do 
makijażu, do cieni,  

do różu, do ust,  
do korektora 

Pędzle do makijażu, do cieni, do różu, do ust, do korektora; zestaw ma zawierać 15 pędzli  
Rodzaje pędzli: 
1.Pędzel z ciasno ułożonym i gęstym włosiem, do rozprowadza kosmetyków kremowych i w formie pasty np. korektor, kamuflaż i bazę pod 
cienie. długość całkowita pędzla: ok. 17.3 cm  
2.Skośny pędzel do malowania kresek eyelinerem, długość całkowita pędzla: ok. 15.7 cm 
3.Pędzel do aplikacji cieni i pomady na brwi. długość całkowita pędzla: ok. 16.6 cm 
4.Pędzel do aplikacji i blendowania cieni, szczególnie do konturowania oka i podkreślania załamania powieki. długość całkowita pędzla: ok. 
16.8 cm 
5.Mały, płasko ścięty pędzel do cieniowania do precyzyjnej aplikacji cieni lub korektora. długość całkowita pędzla: ok.15.7 cm 
6.Płaski pędzel do aplikacji pomadek i błyszczyków na usta. długość całkowita pędzla: ok. 16.0 cm 
7.Pędzel do blendowania cieni do powiek z włosiem przyciętym w szpic;  długość całkowita pędzla: ok. 16.3 cm 
8.Precyzyjny pędzel do malowania cienkich kresek eyelinerem. z produktami płynnymi, żelowymi i kremowymi z wygiętą końcówką skuwki, 
długość całkowita pędzla: ok. 15.7 cm; 
9.Mały pędzel do aplikacji cieni; długość całkowita pędzla: ok. 17.4 cm 
10.Pędzel do blendowania kremowych i płynnych korektorów i podkładów. długość całkowita pędzla: ok. 15.5 cm 
11.Stożkowy pędzel do aplikacji kosmetyków pudrowych, szczególnie do aplikacji rozświetlaczy. długość całkowita pędzla: ok. 16.7 cm 
12.Pędzel do rozcierania kresek namalowanych kredkami lub eyelinerami . Długość całkowita pędzla: ok. 16.6 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
zestawów 
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13.uniwersalny pędzel do cieni do powiek. długość całkowita pędzla: ok. 14.5 cm 
14.uniwersalny pędzel do aplikacji rozświetlacza na łuki brwiowe czy grzbiet nosa. długość całkowita pędzla: ok. 16.2 cm 
15.Okrągły pędzel do blendowania i cieniowania cieni do powiek do podkreślania załamania powieki i kącików oka. długość całkowita pędzla: 
ok 17.2 cm 

4. 
Pędzel do makijażu, 
do cieni, do różu, do 

ust, do korektora 

Pędzel do makijażu, do cieni, do różu, do ust, do korektora; długość całkowita pędzla: ok. 14.5 cm  
Pędzel posiada drewnianą rączkę oraz syntetyczne i nylonowe włosie 

 
6 sztuk 

5. 
Pędzel do makijażu, 
do cieni, do różu, do 

ust, do korektora 
Pędzel do aplikacji konturówki do powiek oraz blendowania cieni. Włos - kucyk. długość całkowita pędzla: ok17 cm 

 
6 sztuk 

6. 

Zestaw Pędzli do 
makijażu, do cieni, do 

różu, do ust, do 
korektora 

Wykonane z dwukolorowego miękkiego gęstego włosia syntetycznego.  Drewniane, czarne trzonki .Zestaw pędzli  zawiera pędzle do 
wykonania makijażu oczu.   W zestawie jest:  
1.pędzel do aplikacji korektora, bazy pod cienie, długość całkowita pędzla – ok. 15,6 cm, długość włosia - ok. 1,6 cm 
2. pędzel do cieni, długość całkowita pędzla – ok 16,6 cm     długość włosia - ok. 1,8 cm 
3. pędzel do cieni; długość całkowita pędzla -  ok 15,2 cm     długość włosia - ok. 1,5 cm 
4.  pędzel do blendowania cieni, długość całkowita pędzla -  ok 15,4 cm     długość włosia - ok. 1,3 cm 
5.  pędzel do cieni, długość całkowita pędzla -  ok 16,5 cm     długość włosia - ok. 0,7 cm 
6. pędzel do cieni, długość całkowita pędzla -ok  16,2 cm     długość włosia - ok. 1,2 cm 
7.pędzel do cieni, długość całkowita pędzla – ok  16,4 cm     długość włosia - ok. 2,1 cm 
8. pędzel do cieni, długość całkowita pędzla – ok 16,3 cm     długość włosia - ok. 1,2 cm 
9.pędzel do cieni, długość całkowita pędzla – ok  15,7 cm     długość włosia - ok. 1,6 cm 
10.pędzel do cieni kremowych, korektora, bazy pod cienie, długość całkowita pędzla – ok 15,2 cm     długość włosia - ok. 1,5 cm 
11.pędzel do cieni, długość całkowita pędzla – ok 15,6 cm     długość włosia - ok. 1,7 cm 
12. pędzel do cieni, długość całkowita pędzla – ok 15,8 cm     długość włosia - ok. 0,6 cm 
13. pędzel do eyelinera, długość całkowita pędzla -ok  15,2 cm     długość włosia - ok. 0,5 cm 
14.pędzel do eyelinera, długość całkowita pędzla – ok 15,7 cm     długość włosia - ok. 0,8 cm 
15.  pędzel do brwi, długość całkowita pędzla -  ok 17 cm     długość włosia - ok. 0,6 cm 

 
 
 
 
 
 
 
6 
zestawów 

7. 
Pędzle do makijażu, 
do cieni, do różu, do 

ust, do korektora 
 Pędzel do różu i rozświetlacza. Rodzaj włosia Szop; długość całkowita pędzla – ok 16, 5 cm      

 
 
6  sztuk 

8. 
Zestaw 25 pędzli do 

makijażu 

Zestaw pędzli do wykonywania makijażu twarzy i oczu. Pędzle posiadają dwukolorowe, syntetyczne, miękkie, delikatne włos. Trzonki 
wykonane z drewna pomalowane na biało, skuwki w odcieniu różowego złota . 
W zestawie sąnastępujące pędzle: 
1. pędzel do pudru, bronzera, do konturowania 
2. pędzel do podkładu lub korektora, do konturowania 
3.pędzel do podkładu, korektora, pudru 
4.pędzel do konturowania bronzerem, do rozświetlacza 
5. pędzel do pudru 
6. pędzel do aplikacji kosmetyków kremowych i sypkich do konturowania -2 sztuki 

 
 
 
 
 
 
6 
zestawów 
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8.pędzel do aplikacji kosmetyków kremowych; 
10. pędzel do różu, bronzera, rozświetlacza czy pudru 
11. pędzel do aplikacji korektora, bazy pod cienie 
12.  pędzel do cieni -8 sztuk  
14. pędzel do blendowania cieni 
15. pędzel do cieni kremowych, korektora, bazy pod cienie 
16. pędzel do eyelinera  
17. pędzel do brwi 

9. 
Pędzle do makijażu, 
do cieni, do różu, do 

ust, do korektora 
 Pędzel do różu, pudru do pudru brązującego, pudru do modelowania twarzy, rozświetlacza, Włos Kucyk 

 
6 sztuk 

10. 
Pędzle do makijażu, 
do cieni, do różu, do 

ust, do korektora 

Pędzel do makijażu średniej wielkości, płaski pędzel do aplikacji cieni na całą powiekę posiadający elastyczne, syntetyczne , gęste włosie w 
formie miękkiej zaokrąglonej końcówki. 

 
6 sztuk 

11. 

Zestaw pędzli do 
makijażu, do cieni, do 

różu, do ust, do 
korektora 

Pędzle do makijażu, do cieni, do różu, do ust, do korektora. Zestaw musi zawierać następujące rodzaje pędzli   
1. Pędzel do pudru, bronzera, do konturowania Długość całkowita pędzla – ok. 17,5 cm     długość włosia - ok. 4,7 cm   
2. Pędzel do konturowania bronzerem, do rozświetlacza Długość całkowita pędzla – ok. 16,7 cm  długość włosia - ok. 3,2 cm 
3. Pędzel do pudru Długość całkowita pędzla – ok. 15,8 cm  długość włosia - ok. 4,8 cm 
4. Pędzel do aplikacji kosmetyków kremowych i sypkich do konturowania Długość całkowita pędzla – ok. 15,4 cm długość włosia - ok. 2,2 cm 
5. Pędzel do aplikacji korektora, bazy pod cienie Długość całkowita pędzla – ok. 15,6 cm     długość włosia - ok. 1,6 cm 
6. Ppędzel do cieni Długość całkowita pędzla – ok. 16,6 cm  długość włosia - ok. 1,8 cm 
7. Pędzel do blendowania cieni Długość całkowita pędzla – ok. 15,4 cm  długość włosia - ok. 1,3 cm 
8. Pędzel do cieni Długość całkowita pędzla – ok. 16,2 cm długość włosia - ok. 1,2 cm 
9. Pędzel do cieni Długość całkowita pędzla – ok. 16,4 cm  długość włosia - ok. 2,1 cm 
10. Pędzel do cieni Długość całkowita pędzla – ok. 16,3 cm długość włosia - ok. 1,2 cm 
11. Pędzel do cieni Długość całkowita pędzla – ok. 15,7 cm  długość włosia - ok. 1,6 cm 
12. Pędzel do cieni Długość całkowita pędzla – ok. 15,6 cm     długość włosia - ok. 1,7 cm 
13. Pędzel do eyelinera Długość całkowita pędzla – ok.15,2 cm     długość włosia - ok. 0,5 cm 
14. Pędzel do eyelinera Długość całkowita pędzla – ok. 15,7 cm długość włosia - ok. 0,8 cm 
15. Pędzel do brwi Długość całkowita pędzla – ok. 17 cm długość włosia - ok. 0,6 cm 

 
 
 
 
 
 
 
6 zestawów 

12. 
Etui na pędzle- 11 

przegródek 
Lakierowane, czarne etui na pędzle z magnetycznym zamknięciem zawierające 11 przegródek na pędzle oraz zamykaną na zamek kieszonkę na 
aplikatory oraz inne akcesoria kosmetyczne; Wymiary  ok 25,5 x 41 cm 

6 sztuk 

13. 
Kasetka na róże- 

kasetka 4 róże 

Magnetyczna kasetka na róże pozwalająca na skomponowanie własnej palety produktów i kolorów; wielokrotnego użytku – z możliwością  
wymiany  wkładu. Wymiary  ok 16x1x8 cm 
 
 

 
6 sztuk 

14. 
Róże do policzków- 4 

kolory 
 Paletka z różami : W składzie  4 róże o różnorodnej strukturze - 2 matowe, bez drobin oraz 2 satynowe z małymi drobinami. 

24   sztuki 

15. Paletka na Paleta czterech, błyszczących produktów do modelowania twarzy.  
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rozśtwietlacze- 4 
rozświetlacze 

Kolor: w neutralnej tonacji, pasująca do każdego typu urody. 
 

5 sztuk 

16. 
Paletka na brązery- 4 

brązery 
Pudrowa paleta  4 bronzerów do twarzy  
Kolor matowy jasny brąz; satynowy jasny brąz; satynowy średni brąz; matowy karmelowy- brązowy ciepły odcień 

5 sztuk  

17. 
Kufer na kosmetyki 

mobilny dwuczłonowy 

Kufer na kosmetyki mobilny dwuczłonowy 
Konstrukcja i pokrycie Twarda obudowa wykończona na połysk; aluminiowa rama; Obrotowe kółka na spodzie; na tylnej ściance wysuwana 
teleskopowa rączka do transportu; w górnej części po 2 tace konsolowe z każdej strony, wnętrze kuferka pokryte filcem. 
Zapięcia zamykane na klucz ( po 2 klucze w zestawie ) 
Wymiary około: szerokość – ok 35 cm; głębokość - ok 25 cm; wysokość – ok 50 cm 

 
 
 
1 sztuka 

18. Pielęgnica do włosów 

Urządzenie do pielęgnacji włosów wyposażone ultradźwiękowe wibracje magnetyczne, promieniowanie podczerwone z regulowanym czasem 
pracy, 
Płytka  Szerokość ok  25mm 
Wyświetlacz LCD, Przewód Obrotowy o długości min 2,5 m 

 
 
1 sztuka 

19. 
Nożyczki termiczne 

do strzyżenia na 
gorąco 

Nożyczki termiczne do strzyżenia na gorąco w celu zamykania łusek i końcówek włosów oraz nawilżenia ich; Rozmiar  6"; Wyposażenie  z bazą 
do strzyżenia na gorąco 

 
1 sztuka  

20. 
Infrazon na 
wysięgniku 

 Aparat do przyspieszania zabiegów chemicznych, wodnych i pielęgnacji każdego rodzaju włosów 
Wyposażenie: 
Wyświetlacz LCD 
5 stref grzewczych  
5 magnetycznych silników nawiewowych 
5 automatycznych programów 
Możliwość manualnej regulacji: temperatury, czasu pracy i nawiewu, 
podstawa 4 ramienna z tworzywa na kółkach, kolor czarny lub srebrny 

 
 
 
3 sztuki 

21. Lokówka stożkowa 
Średnica - Stożek zwężający się od 32 do 19 mm, Możliwość dobrania różnych minimum 8 poziomów nagrzania, Funkcje dodatkowe:   
błyskawiczne nagrzewanie, obrotowy przewód, powłoka ceramiczna, wyświetlacz LCD, jonizacja, automatyczne wyłączenie; zabezpieczenie 
przed przegrzaniem, Moc  ok 46 W; 

 
6 sztuk  

22. 
Prostownica do 

włosów 

płytki grzewcze ceramiczno-turmalinowe, wielkość płytek: min  20 x 110 mm 
 elektroniczna regulacja temperatury w zakresie ok 130 - 230°C, 
Funkcje dodatkowe:  jonizacja, wyświetlacz LCD, funkcja automatycznego wyłączenia po ok. 1 godz., możliwość kręcenia loków, przewód 
zasilający obrotowy ok 2,5 m, szybkie nagrzewanie ok. 15 sekund, 

 
 
6 sztuk 

23. 
Suszarka kompaktowa 

z jonizacją 

Moc  ok 2100 W, Silnik wysokiej jakości  pozwalający na ciągłą pracę przez ponad 1000 godzin, 
wyposażenie dodatkowe: 2 nasadki, jonizacja, częstotliwość 50Hz. 
 
 
 

 
6 sztuk 

24. 
Mobilne stanowisko 

makijażu 

Stanowisko mobilne do makijażu w formie przenośnej walizeczki na kółkach.  
Wyposażenie: cztery teleskopowe nogi, z regulacją  wysokości stanowiska., lustro, oświetlenie po bokach  
Kolor czarny, Kufer na kosmetyki wewnątrz dodatkowo minimum cztery składane półeczki na drobne akcesoria szerokość – ok 35 cm; 

 
1 sztuka 
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głębokość – ok 25 cm wysokość – ok 50 cm; 

25. Myjka fryzjerska 
obudowa wykonana z trwałego tworzywa o wysokim połysku..  
Misa  ceramiczna posiadająca opcję regulacji kąta nachylenia min 300. Siedzisko oraz oparcie obite materiałem  na podłokietnikach  miękkie 
komfortowe  nakładki. Wąż min 80 m 

 
2 sztuki 

26. 

Palety do cieni - 
kasetka - zestaw 16 

cieni matowe i 
połyskujące 

Paleta składająca  się z  16 cieni do powiek o różnym wykończeniu (matowym i błyszczącym), pozwalająca na stworzenie wielu makijaży. 
Kolorystyka palety winna  zawierać odcienie brązów, różów, złota. 

 
6   sztuk 

27. 
Kamera 

trychologiczna 

Parametry kamery:– WIFI 
– Powiększenie  min od 0x do 500x 
– Rozdzielczość FULL HD. Kamera posiadająca program umożliwiający analizę stanu utraty włosów, analizę skóry głowy, gęstości włosów, 
umożliwiająca widok naczynek skóry głowy, grubości włosa oraz stanu ujścia mieszków włosowych. Urządzenie z  możliwością  stworzenia 
finalnej  diagnozy i zaleceń 
kopmatybilność z Systemem Windows, Mac, Android, iPhone. 

 
 
1 sztuka  

Część IX. Dostawa sprzętu RTV i AGD 

Lp. Nazwa  Opis  
Ilość 
szt./kpl./ 
zestaw 

 

1. 

Kuchnia 4 palnikowa z 
piekarnikiem 
elektrycznym 

Kuchenka elektryczna urządzenie fabrycznie nowe o następujących minimalnych parametrach: Napięcie zasilania: 230V, 400V, moc 
przyłączeniowa: 7 kW, klasa energetyczna A, typ płyta grzewcza typu elektrycznego, 4 pola grzewcze elektryczne,  piekarnik elektryczny, 
pojemność piekarnika min. 65 l, min 3 funkcje piekarnika. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 3 sztuki   

2. Waga kuchenna 
Waga kuchenna płaska, elektroniczna zakres ważenia od 5 do 5000 g z dokładnością do 1g, wyposażona w wyświetlacz LCD, powierzchnia 
ważenia min. 140 x 150 mm;  wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie ładowarka AC lub baterie, jednostka wagi: min . g, kg. Gwarancja min. 12 
miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 1 sztuka 

3. 
Maszynka do ostrzenia 

noży 
Elektryczna ostrzałka do noży,  wyposażona w dwustopniowy  system ostrzenia oparta o system szafirowych tarczy ściernych. Moc min. 
40W/230 V. Przeznaczona do ostrzenia noży kuchennych. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 2 sztuki  

4. Zestaw desek 
Komplet desek zgodny z  Systemem Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli    wykonany z gładkiego polipropylenu w 6 kolorach , 
wymiar minimalny 450x300 mm 7 zestawów  

5. 
Chłodziarko – 

zamrażarka 

chłodziarko – zamrażarka o wymiarach  (WxSxG) [cm] 185 x 60 x 66  (+/- 5%), pojemność użytkowa chłodziarki [l]  min . 230, pojemność użytkowa 
zamrażarki [l] min.  85, roczne zużycie prądu  max. 300 kWh, system bezszronowy (No Frost)-  Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w 
języku polskim 3 sztuki 

6. Mikser ręczny 

Mikser ręczny moc: min.400 W, posiadający 5 poziomów prędkości, regulacja obrotów mechaniczna skokowa, różne rodzaje mieszadeł w tym 
końcówki do mieszania, końcówki do ubijania. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 
 
 3 sztuki  

7. Blender gastronomiczny 
Ręczny blender gastronomiczny wykonany z tworzywa sztucznego, końcówka blendera oraz trzepaczka wykonane ze stali nierdzewnej, długość 
końcówki i trzepaczki min.  250 mm, moc min. 500W/230 V, prędkość miksowania w minimalnym zakresie: 4000 – 16000obr/min, średnica 
podstawy min. 840 mm, przewód zasilający o długości min. 2 m, waga maks. 3 kg.Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim. 3 sztuki  
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8. 
Maszynka do mielenia 

mięsa 

Maszynka do mielenia z szatkownicą. Szatkownica z dwoma bębnami – wiórki, przecieranie.  Moc min. 200, wydajność  mielenia:  min 1,5 kg/min, 
metalowa komora mielenia min. 5 cm Wyposażenie minimum: sitko o średnicy otworów 8 mm, sitko o średnicy otworów 4 mm, miska zasypowa, 
popychacz, wkładka  dystansowa, dwustronny  nożyk  ze  stali  szlachetnej, szatkownica  z  2  bębnami: do tarcia na wiórki oraz ścierania 
ziemniaków na placki, zabezpieczenie chroniące silnik przed zniszczeniem w przypadku zablokowania. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja 
obsługi w języku polskim. 4 sztuki  

9. 
Piec konwekcyjno – 

parowy 

Piec konwekcyjno-parowy – zasilanie 230 V,  moc min 3 kW, Grill: 1,8 kW, grzałki w komorze: dolna min. 1,6 kW; górna min. 0,7 kW., przyłącze do 
wody: ¾” z gwintem zewnętrznym, przyłącze do kanalizacji: ø25 mm, obudowa i przestrzeń do gotowania wykonane z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej. Urządzenie winno posiadać ręczną kontrolę wyboru programu, temperatury, czasu i ilości pary, funkcję rozmrażania, podgrzewania, 
gorącego powietrza, grilla, pary lub kombinacji. Regulacja temperatury do min. 280ºC.Timer regulowany do min 120 minut. Funkcja gorącego 
powietrza odbywać się winna za pomocą 2 elementów grzejnych i wentylatora. Pasuje do czterech tac GN 2/3, odległość między tackami 70 mm. 
Regulowane nóżki: od 55 mm do 75 mm (+/- 10 %) Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 2 sztuki  

10. 
Piec konwekcyjno – 

parowy 

Piec konwekcyjno-parowy  urządzenie fabrycznie nowe o następujących minimalnych parametrach: Zasilanie 230V, moc min. 2,8 kW, termostat 
min. 50°C- 250°C, timer  min. 0-120 minut + tryb ciągłej pracy, wykonany ze stali nierdzewnej, podłączenie wody ½”, dwa wentylatory, pojemność 
min. 4 x GN 1/1, min. 4 prowadnice, sterowanie elektromechaniczne, halogenowe oświetlenie, opcja manualnego nawilżania.Gwarancja min. 12 
miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 1 sztuka  

11. Kuchenka mikrofalowa 

Kuchenka o pojemności min.  20 litrów, minimalna moc mikrofal  800 W, sterowanie mechaniczne, funkcje podstawowe podgrzewanie,  drzwi 
otwierane w bok – w lewą stronę, system rozprowadzania mikrofal z pojedynczego źródła, min 5 poziomów mocy, min  8 programów 
automatycznych, podgrzewanie wieloetapowe, szybki start, timer, zegar,  średnica talerza obrotowego  min 25 cm, wykończenie wnętrza 
emaliowane. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 2 sztuki 

12. 
Robot kuchenny 

planetarny 

Robot planetarny o mocy min. 900 W, posiadający zaimplementowanych 25 przepisów, regulacja prędkości min. 6 stopni, tryb pulsacyjny, funkcję 
ubijania, wyrabiania, miksowania, szatkowanie/krojenie w plastry, ruch planetarny: ciasto na chleb min. 0.8 kg. Ciasto na wypieki min 1.8 kg., 
całkowita pojemność misy min. 4,5 l, materiał misy szczotkowana stal nierdzewna;  skład urządzenia: blender o pojemność min. 1,5l, szatkownica, 
mieszadło hakowe, trzepaczka. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 2 sztuki  

13. 
Naświetlacz do 
dezynfekcji jaj 

Naświetlacz do jaj przeznaczony do naświetlania równocześnie 10 szt. Jaj. Wykonany z metalu wyposażony w stalową kratkę  pokrytą 
poliestrową farbą proszkową odporną na promieniowanie UV, osadzoną w szufladzie na łożyskach. Maksymalny czas sterylizacji jaj - około 2,5 
min. Urządzenie wyposażone w automatyczny wyłącznik uruchamiany po otwarciu szuflady. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w 
języku polskim. 2 sztuki  

14. Sokowirówka 
Sokowirówka posiadająca min 2  poziomy prędkości , pojemność zbiornika na sok min. 0.9 l pojemność zbiornika na miąższ min. 1.5 l, moc min.:500 
W, Funkcje: odwirowanie soku, tryb pulsacyjny, filtr ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce określonych elementów,  wsad na całe 
owoce,. Wyposażenie: popychacz, szczotka do czyszczenia, filtr. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 3 sztuki  

15. Frytkownica 

Frytkownica o moc min. 1600 W, pojemność misy min. 1,8 l, wykonanie misy na olej stal nierdzewna, pojemność koszyka min. 1 kg, regulacja 
temperatury w zakresie (min-max)  150 – 190 ºC, termostat  mechaniczny, auto otwieranie pokrywy, możliwość mycia elementów w zmywarce , 
zasilanie  230-240V / 50-60Hz. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim  
 2 sztuki  

16. 
Pakowarka próżniowa + 

folia 

Pakowarka próżniowa listwowa z listwą zgrzewającą. Wykonana z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Moc elektryczna min.  190 W, 
długość listwy zgrzewającej min. 300 mm, wydajność pompy [m3/h] 10 l/min.  Komplet 10 worków. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja 
obsługi w języku polskim.  2 sztuki  
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17. Ekspres do kawy 

Automatyczny ekspres do kawy  ciśnienie  min.  15 barów, moc  min. 1450 W, Zastosowanie: kawa ziarnista, mielona, system spieniający mleko 
wbudowany pojemnik na mleko, młynek stalowy żarnowy, pojemność zbiornika na wodę  min. 1,5litra, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz  
wyświetlacz LCD, wymagane funkcję: Cappuccino, Espresso, regulacja stopnia zmielenia kawy,regulacja ilości zaparzanej kawy, regulacja mocy 
kawy, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, funkcja statystyki, funkcja oszczędzania energii, parzenie wstępne, podświetlenie 
filiżanek. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim. 3 sztuki  

18. Grill elektryczny 
Grill elektryczny kontaktowy :regulacja położenia górnej płyty, lampka kontrolna temperatury, odprowadzanie tłuszczu, regulacja temperatury, 
kolor obudowy Srebrny, moc [W] min 2000, możliwość demontażu płyty, pojemnika na tłuszcz, możliwość mycia w zmywarce płyty, Wymiary; 
głębokość [cm] 36, szerokość [cm] 38, wysokość [cm] 21 (+/- 5%). Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 2 sztuki  

19. Podgrzewacz do talerzy 
Podgrzewacz talerzy wykonany ze stali szlachetnej i tworzywa sztucznego. Pojemność min 12 talerzy, maksymalna średnica talerza min. 280 mm, 
temperatura podgrzewania min. 65 °C, moc przyłączeniowa  min. 0,3 kW/230V. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 2 sztuki 

20. 
Zmywarko – wypażarka 

+ podstawa 

Zmywarka kapturowa przystosowana do mycia tac, szkła, sztućców i talerzy, szerokość 690 mm, głębokość 794 mm, wysokość 1500 mm, (+/- 
5%), max. Wysokość mytych naczyń 320 mm, regulowane nóżki +/- 45 mm, kosz 500x500 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, Wyposażenie 
zmywarki: dozownik płynu myjącego, dozownik płynu nabłyszczającego, sterowanie manualne zasilenia napięcie 400 V/ moc  6.8 kW, Funkcja 
wyparzania, w 26emperaturze około 90°C, Elektromechaniczne sterowanie wraz ze wskaźnikiem temperatury pracy bojlera i komory, 2 pary 
ramion myjąco-płuczących, podczas jednego cyklu mycia maksymalne zużycie wody : 3 l.,W zestawie kosz do talerzy, uniwersalny, pojemnik na 
sztućce,1 l płynu do mycia oraz 1 l płynu do nabłyszczania, Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 2 sztuki  

21. 
Sous vide – urządzenie 
do gotowania w niskich 

temperaturach 

Urządzenie sous vide o następujących parametrach: pojemność min. 8,5l, ustawienia temperatury min 10C,, max.  Temp. 90 0C,  pompa wody, okno 
w pokrywie pozwalające kontrolować proces gotowania, wyświetlacz LCD, sterowanie elektroniczne Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja 
obsługi w języku polskim 3 sztuki  

22. Odkurzacz 
Odkurzacz fabrycznie nowy o następujących minimalnych parametrach : typ workowy, moc min.  900 W, zasilanie 230 V, poziom hałasu max. 80 
dB, worek: EPA, pojemność min. 2 l, min. Filtr: EPA 12, długość przewodu min. 5 m, zasięg min. 8 m, wyposażony w min funkcje: automatyczny 
zwijacz przewodu, regulacja mocy na obudowie, wskaźnik zapełnienia worka. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim. 1  sztuka 

23. Odkurzacz piorący 

Odkurzacz piorący – fabrycznie nowe urządzenie o następujących minimalnych parametrach : Moc min. 1400 W, Zbiornik na wodę czystą min 3l, 
zbiornik na  brudną min . 3 l, wydajność spryskiwania  min. 1 l/min. Ciśnienie spryskiwania 1 bar. Szerokość robocza  min.  200 mm, zasilanie 230 V, 
Ciężar bez wyposażenia max. 10 kg., temperatura pary 80 -100°C. Minimalne wyposażenie;  wąż spryskująco-odsysający z uchwytem min. 2 m, 
rury do ekstrakcji, 2 szt. X min.  0.5 m, dysza spryskująco-odsysająca z nasadką do podłóg twardych, wyposażenie do odkurzania na sucho, ssawka 
szczelinowa, ssawka do tapicerki, środek czyszczący do dywanów i wykładzin  min 500 ml. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w 
języku polskim.  2  sztuki  

24. Mop parowy 

MOP parowy fabrycznie nowe urządzenie o następujących minimalnych parametrach : zasilanie 230 V moc min. 1500 W, moc wydajnościowa 
min. 2000 W, ruchoma głowica czyszcząca, regulowany strumień pary, sygnalizacja LED, zbiornik na wodę min. 400 ml, przewód zasilający min. 
700 cm, waga produktu max . 3 kg, urządzenie powinno posiadać 3 programy ustawienia pary. Minimalne wyposażenie : głowica do mycia podłóg, 
nakładka czyszcząca z mikrofibry, nakładka do kurzu, nakładka do szyb i luster, końcówka do czyszczenia rolet, żaluzji i firanek, szczotka do 
czyszczenia fug, nakładka do czyszczenia tkanin, zasłon i ubrań, nakładka do czyszczenia dywanów. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja 
obsługi w języku polskim.  
 1 sztuka  

25. Pralka automatyczna 
Pralka automatyczna – fabrycznie nowe urządzenie o następujących minimalnych parametrach : ładowana od frontu,  zasilanie 230 V, pojemność 
znamionowa  min 7 kg, waga max. 70 kg, kierunek otwierania drzwi w lewo, wysokość  max 90 cm, szerokość max 65 cm, głębokość max 50 cm. 
Klasa efektywności energetycznej: E, zużycie energii na 100 cykli prania  max 85 kWh.  Zużycie energii na cykl max. 0.85 kWh,  zużycie wody na 1  sztuka  
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cykl max . 50 l,  maks. Prędkość wirowania min. 1000 obr/min, emitowanego hałasu podczas wirowania max 75 dB, sterowanie: Elektroniczne, 
regulacja obrotów wirowania, wyświetlacz elektroniczny, regulacja temperatury, minimalne programy prania: Bawełna Eco, Mix, Syntetyki, 
Bawełna, Wełna, Delikatne, Płukanie, Wirowanie + odpompowywanie, ochrona tkanin wodoodpornych, pranie wstępne, dodatkowe płukanie, 
szybsze pranie, zabezpieczenie przed zalaniem, Parametry fizyczne, w zestawie wąż doprowadzający zimną wodę, wąż odpływowy. Gwarancja 
min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim.  

26. Suszarka automatyczna 

Suszarka – fabrycznie nowe urządzenie o następujących minimalnych parametrach : zasilanie 230 V, sprawność energetyczna: A++, liczba 
programów min. 12, Pojemność 9 kg, dwukierunkowe obroty bębna,  czas szybkiego suszenia max 40 min, Urządzenie powinno posiadać : 
wyświetlacz  LED Touch, system wykrywania usterek, regulowane nóżki, system sterujący, podświetlenie bębna, regulacje stopnia suszenia, 
sygnał dźwiękowy zakończenia cyklu, funkcję automatycznego zapobiegania zagnieceniom, przewód odprowadzający wodę, wskaźnik 
zapełnienia filtra, wskaźnik czyszczenia skraplacza, timer opóźniający, wskaźnik zapełnienia zbiornika na wodę. Poziom hałasu max  70  dB. 
Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim.  1 sztuka  

27. 
Żelazko z  wytwornicą 

pary 

Żelazko z wytwornicą pary – fabrycznie nowe urządzenie o następujących minimalnych parametrach: zasilanie 230 V, moc min. 1800W, moc 
grzałki wytwornicy pary min. 850W, moc grzałki żelazka: min. 850W, ciśnienie robocze min. 2.5 bar, kocioł ze stali nierdzewnej o pojemności min 
1l, termostat zabezpieczający – na wypadek braku wody w kotle, podwójny zawór bezpieczeństwa, elektrozawór z regulacją ilości pary, kontrolka 
braku wody, manometr, podkładka silikonowa pod żelazko. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim.  3 sztuki  

28. Maszynka do makaronu 
Maszynka do makaronu fabrycznie nowe urządzenie o następujących minimalnych parametrach: metalowa maszynka z 3 wkładami wymiennymi 
do nitki, ravioli, lasagne,  mechanizm do przymocowania do stołu, radełko gładkie i karbowane, szerokość robocza min. 150 mm, możliwość 
regulacji grubości wałkowanego ciasta w 10 zakresach od 0,6 do 4,8mm. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim.  3 sztuki  

29. Mikser planetarny 

Mikser planetarny fabrycznie nowe urządzenie o następujących minimalnych parametrach : zasilanie 230 V,  silnik moc min.0,75 kW, obroty 
mieszadła: min.3 stopnie prędkości  min . 100, 180, 360 obr./min. Pojemność kociołka: 20 l, kociołek wykonany  ze stali kwasoodpornej,  
wyposażenie :  mieszadło, rózga, hak wszystkie akcesoria wykonane są ze stali kwasoodpornej, Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w 
języku polskim.  3 sztuki 

30. Blender kielichowy 

Blender kielichowy fabrycznie nowe urządzenie o następujących minimalnych parametrach : przeznaczony do  przygotowywania smoothie, 
shake’ów, koktajli, zup, deserów i kruszonego lodu, zasilanie 230, moc min.  1600 W, obroty min  do 27 000 obr/minutę, płynna regulacja obrotów, 
noże ułożone w systemie 3D wykonane ze stali nierdzewnej, kielich min. 2,5 l., adapter próżniowy kielicha 2,5l, zabezpieczenia przed 
przegrzaniem, min. 5 programów wbudowanych , zabezpieczenie przed niepoprawnym montażem kielicha (elektroniczne i mechaniczne), 
wyposażony w popychacz.  Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 2 sztuki  

31. Gofrownica 

Gofrownica fabrycznie nowe urządzenie o następujących minimalnych parametrach: zasilenie 230 V, moc 1200 W, czas nagrzewania max do 6 
min, czas pieczenia: 3,5 – 5 min. W zależności od rodzaju ciasta, wielkość gofra: 9,5 × 15 cm, grubość gofra: 1,8-2,0 cm, ogranicznik temperatury, 
temperatura robocza min. 185°C, płyty grzewcze – dolna i górna, wykonane ze stopu aluminium i pokryte od strony roboczej powłoką 
nieprzywierającą. Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku polskim 2 sztuki  

32. Walizka barmańska 

Walizka barmańska fabrycznie nowa, aluminiowa,  zamykana wyposażona w min. 17 elementów;  miarka 2+4 cl, tłuczek barowy, szklanica 
barmańska, butelka do goryczki, nalewak, sitko barowe, shaker, łyżka barowa, szczypce barowe, zamknięcie do szampana, szczypce do lodu, 2 
rodzaje szpilek dekoracyjnych do koktajli, ręczna wyciskarka do cytryn, deska do krojenia, trybuszon kelnerski. Gwarancja min. 12 miesięcy. 
Instrukcja obsługi w języku polskim 1 sztuka 

33. 
Ekspozytor do 

ekspozycji fingerfood – 
komplet 

w skład kompletu wchodzi: 1) 2 sztuki   czarnego ekspozytora typu trybuna do prezentowania finger food, materiał – akryl, min zerokość półki 6 
cm, długość min 70X36 cm, wysokość min 37 cm. 2) 4 sztuki czarnego ekspozytora  typu ¼ koła do prezentowania finger food. Wykonany z akrylu. 
Min. szerokość półki 6 cm, długość min 70X36 cm, wysokość min 37 cm. 1 komplet 
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34. 
 

Zestaw garnków i innych 
naczyń kuchennych: 

 

Skład zestawu: 
garnek stal nierdzewna z pokrywką Ω160 mm 1,9L 4 szt 
garnek stal nierdzewna z pokrywką Ω160 mm 2,5L 4 szt 
garnek stal nierdzewna z pokrywką Ω200  mm 3,3L 4 szt 
garnek stal nierdzewna z pokrywką Ω240 mm 5L 4 szt 
garnek stal nierdzewna z pokrywką Ω280 mm 8L 3 szt 
rondel z pokrywką Ω160 mm 1,9L 4 szt 
rondel z pokrywką Ω200  mm 3,3L 4 szt 
patelnia aluminium powłoka teflonowa Ω200mm 4 szt 
patelnia aluminium powłoka teflonowa Ω240 mm 4 szt 
patelnia aluminium powłoka teflonowa Ω280 mm 4 szt 
patelnia aluminium powłoka teflonowa do naleśników Ω255 mm 4 szt 
cedzak stojący stal nierdzewna Ω250 mm 4 szt 
miska polerowana stal nierdzewna Ω180 mm 1,7L 4 szt 
miska polerowana stal nierdzewna Ω200 mm 2,6L 4 szt 
miska polerowana stal nierdzewna Ω240 mm 4L 4 szt 
miska polerowana stal nierdzewna Ω280 mm 6L 2 szt 
kubek stalowy do przesiewania Ω120 mm 3 szt 
sito stalowe do przesiewania Ω210 mm 3 szt 
pojemnik do żywności okrągły z polipropylenu 1L 15 szt 
pojemnik do żywności okrągły z polipropylenu 2L 15 szt 
czajnik bezprzewodowy elektryczny stal nierdzewna 4,2L 2000W 3 szt 
zestaw noży 6-elementowy stal nierdzewna 3 szt 
termos stołowy z pompką 1,9L 2 szt 
termos stołowy 1,5L 2 szt 
zestaw do przypraw 4-elementowy 2 szt 
zestaw do przypraw 2-elementowy 2 szt 
stolnica drewniana 67cm x 51 cm 3 szt. 
 1 zestaw  

35. 
Wyposażenie ekspedycji 

(zastawa stołowa) 
 

Skład kompletu naczyń dla 24 osób: 
Talerz obiadowy 27 cm - 24 szt. 
Talerz głęboki 18,5 cm / ok 700 ml - 24 szt. 
Talerz deserowy 21,5 cm - 24 szt. 
Filiżanka 280 ml - 24 szt. 
Spodek pod filiżankę 14 cm- 24 szt. 
Bulionówka 300 ml – 24 szt. 
Spodek pod bulionówkę – 24 szt. 
Waza z pokrywką 2,7 l - 2 szt. 2 komplety  
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Imbryk z pokrywką - 2 szt. 
Sosjerka 300 ml - 2 szt. 
Mlecznik 150 ml - 2 szt. 
Cukiernica z pokrywką 300 ml - 2 szt. 
Rawierka 24 cm - 2 szt. 
Półmis - 28 cm - 2 szt.. 
Salaterka 23 cm / 2 l - 2 szt. 
Naczynie do przystawek - 8 szt. 
Solniczka - 2 szt. 
Pieprzniczka – 2 szt. 

Naczynia powinny mieć możliwość mycia w zmywarce i używania w kuchence mikrofalowej  
Skład kompletu sztućców dla 24 osób: 

Nóż obiadowy - 24 szt 
Widelec obiadowy - 24 szt 
Łyżka obiadowa - 24 szt 
Łyżeczka do herbaty - 24 szt; 

Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej  odpornej na korozję; 
Sztućce  nadające się do mycia w zmywarce 

36. Zestaw noży 

Zestaw  noży: 
1. Nóż kucharski  min18 cm ostrze  
- wykonanie noża ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej  
- twardość ostrza  od 54 do 56 HRC; 
- uchwyt wykonany z wtryskiwanego polipropylenu, a konstrukcja bez nitów 
- wymienne końcówki pozwalające na oznaczenie noży zgodnie z normą HACCP. 
2. Nóż kucharski ostrze  min 30 cm  
- wykonanie noża ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej  
- twardość ostrza od 54 do 56 HRC; 
- uchwyt wykonany  z wtryskiwanego polipropylenu, a konstrukcja bez nitów 
- wymienne końcówki pozwalające na oznaczenie noży zgodnie z normą HACCP. 
3. Nóż do mięsa ostrze min 21 cm szlif kulkowy: 
- wykonanie noża ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej  
- twardość ostrza  od 54 do 56 HRC; 
- uchwyt wykonany  z wtryskiwanego polipropylenu, a konstrukcja bez nitów 
- wymienne końcówki pozwalające na oznaczenie noży zgodnie z normą HACCP. 
4. Nóż japoński ostrze  min 180 mm 
Nóż japoński z drewnianą rączką, wykonany z wysokiej jakości stali węglowej; 
5. Nóż szefa kuchni  min 26/40 cm  
Ostrze wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej z węglowo-molibdenowo-wanadową domieszką, posiadający wklęsły szlif. Jednorodna 7 zestawów  
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krawędź tnąca o kącie (<35°),  ergonomiczna rękojeść wykonana z tworzywa posiadającego właściwości antypoślizgowe  
6. Nóż do krojenia min 26/40  
Ostrze wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej z węglowo-molibdenowo-wanadową domieszką; Posiadający wklęsły szlif Jednorodna 
krawędź tnąca o  kącie (<35°), długa żywotność ostrza; ergonomiczna rękojeść wykonana z tworzywa posiadającego właściwości antypoślizgowe. 
Nóż do pieczeni min 23/34.5 cm  
Ostrze wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej z węglowo-molibdenowo-wanadową domieszką,  
Posiadający wklęsły szlif , jednorodna krawędź tnąca o  kącie (<35°), długa żywotność ostrza łatwość ostrzenia; posiadający ergonomiczną 
rękojeść wykonaną z tworzywa posiadającego właściwości antypoślizgowe. 
Nóż do obierania min  7/17.5 cm  
Ostrze wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej z węglowo-molibdenowo-wanadową domieszką, posiadający wklęsły szlif; jednorodna 
krawędź tnąca o  kącie (<35°), długa żywotność ostrza i łatwość ostrzenia; posiadający ergonomiczną rękojeść wykonaną z tworzywa 
posiadającego właściwości antypoślizgowe 

 


