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Projekt „Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego”RPDS.10.04.01-02-0016/19 

– realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 
Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzebrynku pracy - konkursy horyzontalne. 

Załącznik nr 1A  
OR.272. 2 .2021 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Dla Części 1 Dostawa wyposażenia do pracowni technik architektury krajobrazu w ZSET w Rakowicach 
Wielkich  
w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu 
„Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego” 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:  
Zespól Szkół Ekonomiczno Technicznych  
Rakowice Wielkie 48 
59-600 Lwówek Śląski  
Pomieszczenia na parterze I i II piętrze 
2. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi 

koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek oraz wniesienie do 
wskazanych pomieszczeń. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy na przedmiot zamówienia, o ile w 
postępowaniu nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji jako kryterium oceny i Wykonawca nie 
przewidział wydłużenia okresu gwarancji.  

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych 
oraz etykiety. 

6. Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu. 
7. Zakres tolerancji wymiarów 
Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od 
podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie 
w projektowanej lokalizacji, pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma 
w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ. 
 

lp Nazwa Opis minimalnych wymaganych parametrów Ilość szt.  

1.  kosiarka/traktorek 
samojezdna * 

moc. min 22KM, szerokość koszenia min. 100cm 
z możliwością mulczowania, centralna regulacja 
koszenia, poj. kosza min 300l wraz z 
elektronicznym opróżnianiem, koła trawiaste na 
łożyskach kulowych, przekładnia hydrostatyczna, 
agregat tnący załączany za pomocą 
elektromagnesu, silnik dwucylindrowy V, 
siedzisko z regulacją, oświetlenie robocze LED 

1 

2.  kosa spalinowa * moc min. 1,55KW 2,1KM, narzędzie tnące-żyłka 
wraz z trójzębem w zestawie, poj. Skokowa min 
36cm/3, średnica cięcia 420mm, zbiornik paliwa 
min. 0,8L, ergonomiczny uchwyt oburęczny, 
system antywibracyjny, szelki w komplecie wraz z 
kaskiem ochronnym. 

1 
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3.  apteczka 
zaopatrzona w 
środki niezbędne  
do udzielania 
pierwszej pomocy 
wraz z instrukcją o 
zasadach  
udzielania 
pierwszej pomocy 

Apteczka pierwszej pomocy, ścienna, wykonana z 
blachy stalowej malowanej farbą proszkową 
wypalaną lub z tworzywa sztucznego, w kolorze 
białym, wyposażenie zgodne z normą DIN 
13157:2009: plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 
szt.), plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.), 
bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.), bandaż 
elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.), rękawiczki 
winylowe (2 pary), chusta opatrunkowa 60x80 
cm (1 szt.), chusta opatrunkowa 60x40 cm 2 szt., 
bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 
8x10 cm (3 szt.),bandaż z kompresem (opatrunek 
indywidualny) 10x12 cm (1 szt.), kompres na rany 
10x10 cm (6 szt.),chusta trójkątna 96x96x136 cm 
(2 szt.), koc termiczny 160x210 cm (1 szt.), 
nożyczki 19,5 cm (1 szt.), aparat do sztucznego 
oddychania, instrukcja "pierwsza pomoc w 
nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia. 
wymiary apteczki 24x22x12 cm 

2 

* wymagany okres gwarancji 24 miesięcy 
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Załącznik nr 1B 
OR.272. 2 .2021 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Dla Części 2 Dostawa wyposażenia do pracowni technik pojazdów samochodowych w ZSET w Rakowicach 
Wielkich  
w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu 
„Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego” 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:  
Zespól Szkół Ekonomiczno Technicznych  
Rakowice Wielkie 48 
59-600 Lwówek Śląski  
Pomieszczenia na parterze I i II piętrze 
2. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi 

koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek oraz wniesienie do 
wskazanych pomieszczeń. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy na przedmiot zamówienia, o ile w 
postępowaniu nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji jako kryterium oceny i Wykonawca nie 
przewidział wydłużenia okresu gwarancji.  

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych 
oraz etykiety. 

6. Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu. 
7. Zakres tolerancji wymiarów 
Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od 
podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie 
w projektowanej lokalizacji pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma 
w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ. 
 

lp Nazwa Opis minimalnych wymaganych parametrów Ilość szt./kompl.  

1.  tester 
diagnostyczny- 
diagnoskop do 
diagnostyki 
pojazdów 
samochodowych i 
dostawczych * 

diagnoskop samochodowy- samochody osobowe 
i dostawcze- minimalna specyfikacja: 
program idc5 car PREMIUM 
Intel® Quad Core N3160 
HD 250 GB  , RAM 8 GB 
Ultra-szerokokątny 12 calowy wyświetlacz 
Rozdzielczość 2160x1440 
Czujnik natężenia oświetlenia 
Wbudowane czujniki: żyroskop, 
wysokościomierz, barometr, akcelerometr, 
kompas. 
Antena GPS  ,Dwupasmowa antena, Wi-Fi/BT 
Kamera 5 megapikseli, Głośnik, Mikrofon 

1 
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2.  apteczka 
zaopatrzona w 
środki niezbędne  
do udzielania 
pierwszej pomocy 
wraz z instrukcją o 
zasadach  
udzielania 
pierwszej pomocy  

Apteczka pierwszej pomocy, ścienna, wykonana z 
blachy stalowej malowanej farbą proszkową 
wypalaną lub z tworzywa sztucznego, w kolorze 
białym, wyposażenie zgodne z normą DIN 
13157:2009: plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 
szt.), plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.), 
bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.), bandaż 
elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.), rękawiczki 
winylowe (2 pary), chusta opatrunkowa 60x80 
cm (1 szt.), chusta opatrunkowa 60x40 cm 2 szt., 
bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 
8x10 cm (3 szt.),bandaż z kompresem (opatrunek 
indywidualny) 10x12 cm (1 szt.), kompres na rany 
10x10 cm (6 szt.),chusta trójkątna 96x96x136 cm 
(2 szt.), koc termiczny 160x210 cm (1 szt.), 
nożyczki 19,5 cm (1 szt.), aparat do sztucznego 
oddychania, instrukcja "pierwsza pomoc w 
nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia. 
wymiary apteczki 24x22x12 cm 

2 

3.  stół warsztatowy z 
kontenerem * 

wymiary stołu  210 x 68 x 84 cm (dł. x szer. x 
wys.) 
grubość blatu 4 cm, z drewna bukowego lub 
twardszego 
nośność stołu: 1000kg 
konstrukcja stalowa 
Moduł (kontener stanowiący integralną część 
stołu) wym. 70x64x61 cm (wys. x szer. x gł.) z 
drzwiami z zamkiem i półką w środku 
Półka dolna o wym. 128x61x1,8 cm (szer. x dł. x 
wys.) 

3 

4.  Myjka 
warsztatowa z 
płynem * 

wymiary płyty roboczej: 65 x 67 cm 
min. obciążenie płyty roboczej: 150 kg 
przystosowana do podłączenia beczki z płynem o 
poj. 60-80 l. 
mycie i odtłuszczanie w obiegu zamkniętym myjki 
za pomocą pędzla przepływowego 
filtr siatkowy w wężu zasilającym 
zasilanie: 230 V / 50 Hz 
płyn do myjki 5 litrów, ekologiczny 

1 

5.  ręczny wózek 
paletowy widłowy 
-masztowy * 

szerokość zewnętrzna wideł: 30 - 85 cm 
(regulowane) 
wysokość podnoszenia: 150 cm 
udźwig: 1500kg 
długość wideł: 100 cm 
szerokość całkowita: 70 cm 
koła skrętne: średnica 18 cm, szerokość bieżni 5 
cm 
rolki wideł: średnica 7,4 cm, szerokość bieżni 7 
cm 

1 
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6.  wiertarka stołowa 
z zestawem 
wierteł *  

Napięcie 230 V 
Moc przyłączeniowa min. 750 W 
Głowica - uchwyt 1 - 16 mm 
Stożek wrzeciona Mk II 
Zapewnione: 
średnica wiercenia do 20 mm 
wysięg wrzeciona do 195 mm 
posuw wrzeciona do 80 mm 
maks. odl. wrzeciona od stołu 350 mm 
maks. odl. wrzeciona od podstawy 600 mm 
Wymiar stołu 300 x 300 mm 
Prowadzenie stołu po kolumnie na listwie zębatej 
korbą 
Wymiar podstawy 500 x 285 mm 
Średnica kolumny 73 mm 
Ilość stopni regulacji obrot. 12 st. 
Zakres obrotów 180/250 obr./min.300/400 
obr./min.480/580 obr./min.970/1280 
obr./min.1410/1540 obr./min.2270/2740 
obr./min. 
Rozmiar rowka 16 
Zestaw wierteł tytan hss do metalu 170 szt,  
walizka, średnice od 1 mm do 10mm 

1 

7.  akumulatorowa 
szlifierka kątowa z 
dwoma 
akumulatorami i 
ładowarką * 

średnica tarczy - 125 mm                    
2x akumulator 18v 3Ah 
silnik bezszczotkowy, 
klucz do tarczy 
rączka, osłona 
ładowarka sieciowa 
walizka transportowa 
instrukcja obsługi PL 

1 

8.  szlifierka ostrzałka  
* 

Szlifierka dwutarczowa o tarczach równoległych 
Moc znamionowa: minimum 250 W 
Prędkość obr. na biegu jałowym: (50Hz) 
minimum 2800 obr./min 
Średnica tarczy: minimum 150 mm 
Szerokość tarczy: minimum 20 mm 
Osłony zabezpieczające przed odpryskami 
Zainstalowane oświetlenie miejscowe 

1 

* wymagany okres gwarancji 24 miesięcy 
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Załącznik nr 1C 
OR.272. 2 .2021 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Dla Części 3 Dostawa wyposażenia do pracowni technik logistyk w ZSET w Rakowicach Wielkich  
w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu 
„Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego” 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:  
Zespól Szkół Ekonomiczno Technicznych  
Rakowice Wielkie 48 
59-600 Lwówek Śląski  
Pomieszczenia na parterze I i II piętrze 
2. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi 

koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek oraz wniesienie do 
wskazanych pomieszczeń. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy na przedmiot zamówienia, o ile w 
postępowaniu nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji jako kryterium oceny i Wykonawca nie 
przewidział wydłużenia okresu gwarancji.  

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych 
oraz etykiety. 

6. Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu. 
7. Zakres tolerancji wymiarów 
Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od 
podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie 
w projektowanej lokalizacji pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma 
w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ. 
 

lp Nazwa Opis minimalnych wymaganych parametrów Ilość szt./kompl.  

1.  tablica szkolna 
biała 
suchościeralna * 

Tablica szkolna biała o wymiarach 170 x 100 cm  o 
powierzchni magnetycznej, suchościeralnej, 
lakierowanej. 
Rama tablicy wykonana z profilu aluminiowego. 
Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną. 
Produkt wyposażony w półkę na przybory. 
Możliwość montażu w pionie lub w poziomie. 2 lata 
gwarancji na produkt, 5 lat gwarancji na 
powierzchnie lakierowaną. 

1 

2.  tablica flipchart * Flipchart mobilny  
Tablica o wymiarach 70 × 100 cm, o stałym kącie 
pochylenia 15°; z półką na przybory. 
Powierzchnia suchościeralno-magnetyczna, 
lakierowana. 

1 
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Uniwersalny uchwyt zaciskowy do bloków 
pozwalający na zawieszenie arkuszy A1 lub EURO. 
Stabilna konstrukcja nośna ze stali. 
Regulowana wysokość tablicy w zakresie 160-190 
cm, dzięki łatwym w użyciu uchom zaciskowym. 
Podstawa jezdna z kółkami, z możliwością 
blokowania. 

3.  apteczka 
zaopatrzona w 
środki niezbędne  
do udzielania 
pierwszej pomocy 
wraz z instrukcją o 
zasadach  
udzielania 
pierwszej pomocy 

Apteczka pierwszej pomocy, ścienna, wykonana z 
blachy stalowej malowanej farbą proszkową 
wypalaną lub z tworzywa sztucznego, w kolorze 
białym, wyposażenie zgodne z normą DIN 
13157:2009: plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 szt.), 
plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.), bandaż 
elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.), bandaż elastyczny 4 
m x 8 cm (3 szt.), rękawiczki winylowe (2 pary), 
chusta opatrunkowa 60x80 cm (1 szt.), chusta 
opatrunkowa 60x40 cm 2 szt., bandaż z kompresem 
(opatrunek indywidualny) 8x10 cm (3 szt.),bandaż z 
kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (1 
szt.), kompres na rany 10x10 cm (6 szt.),chusta 
trójkątna 96x96x136 cm (2 szt.), koc termiczny 
160x210 cm (1 szt.), nożyczki 19,5 cm (1 szt.), 
aparat do sztucznego oddychania, instrukcja 
"pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis 
wyposażenia. 
Wymiary apteczki 24x22x12 cm 

1 

4.  Zestaw dźwiękowy 
(„wieża 
muzyczna”)* 

Zestaw stereo  składający się ze wzmacniacza 
zintegrowanego, sieciowego odtwarzacza CD oraz 
kolumn głośnikowych do odtwarzania muzyki, 
obsługą cyfrowego radia DAB+, funkcjami 
sieciowymi, komunikacją Wi-Fi, Bluetooth i Airplay.  
Sterowanie również za pomocą wygodnej, aplikacji 
MusicCast Controller dostępnej w języku polskim. 
Wyjście subwoofera. 
Kolumny głośnikowe wykonane ze sztywnej 
obudowy. Kompatybilny z certyfikatem DLNA 
ułatwiającym komunikację urządzeń zgodnych z 
tym zarządzeniem i umożliwiającym współdzielenie 
zasobów multimedialnych w ramach sieci. 
Szuflada na płyty CD sterowana elektrycznie, 
odtwarzanie płyt CD-Audio, CD-R/RW, obsługiwane 
formaty audio AAC, AIFF, ALAC Apple Lossless, 
FLAC, MP3, WAV, WMA. Radio analogowe z 
pamięcią, cyfrowe DAB, internetowe , AM, FM 
(UKF) , pamięć 30 stacji, 
moc znamionowa RMS 2 x 65 W, typ kolumn 2-
drożny bass reflex, regulacja tonów wysokich i 
niskich, wbudowany zegar, wyłącznik czasowy. 
Złącze USB, wyjście słuchawkowe, wejście liniowe 
audio aux, wyjście liniowe audio, cyfrowe złącze 

1 
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optyczne, wyjście do aktywnego subwoofera, 
wejście antenowe, złącze Ethernet. 
Maksymalne wymiary kolumn (szer. x wys. x głęb.) 
18 x 31 x 30 cm, zasilanie 220 - 240 V 50/60 Hz. 
Wyposażenie - antena AM / FM, instrukcja obsługi 
w języku polskim, pilot, przewody głośnikowe. 
Gwarancja min 24 miesiące. 

5.  rolety do klasy 
wykładowej 

Rolety zaciemniające , jednostronnie gumowane, z 
prowadnicami bocznymi, kolor do uzgodnienia, z 
mechanizmem samohamującym  
rozm szer. 241 cm/ wys.230cm (2 sztuki); szer. 242 
cm/ wys. 230 cm (1 sztuka) 
 
1. DOSTAWA I MONTAŻ W MIEJSCU WSKAZANYM 
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  
2. ODBIÓR PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NASTĘPUJE W 
PRZYPADKU BRAKU WAD 
3. W PRZYPADKU USZKODZEŃ W 
INFRASTRUKTURZE PRZY MONTAŻU URZĄDZEŃ 
NAPRAWA LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY 

3 

6.  fotel biurowy* Fotel biurowy obrotowy w kolorze czarnym              
o wymiarach (WxSxD) 120 x 70 x 70 cm,  
tapicerowany imitacją skóry PU wyposażony  w 
podłokietniki z miękkimi tapicerowanymi 
nakładkami, podstawa lakierowana na kolor 
srebrny, kółka do powierzchni miękkich. 
Mechanizm z możliwością swobodnego kołysania 
się, –– kąt wychylenia oparcia + 13, –– blokada kąta 
odchylenia oparcia w pozycji do pracy, –– regulacja 
siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, –– regulacja 
wysokości siedziska za pomocą podnośnika 
pneumatycznego. 
Dopuszczalne obciążenie fotela min. 110 kg 

1 

7.  tablica 
CERAMICZNA 
porcelanowa 
suchościeralna 
magnetyczna 
matowa 300x120 
cm PROJEKCYJNA 
P4* 

Tablica z powierzchnią porcelanową, 
suchościeralna, magnetyczna, matowa P4 o 
wymiarach 300x120 cm w kolorze białym. 
Rama aluminiowa. 
 
1. DOSTAWA I MONTAŻ W MIEJSCU WSKAZANYM 
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO   
2. ODBIÓR PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NASTĘPUJE W 
PRZYPADKU BRAKU WAD 
3. W PRZYPADKU USZKODZEŃ W 
INFRASTRUKTURZE PRZY MONTAŻU URZĄDZEŃ 
NAPRAWA LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY 

1 

    

8.  tablica szkolna 
biała 
suchościeralna* 

Tablica szkolna biała o wymiarach 250 x 120 cm 
suchościeralna, ceramiczna P3. 
Rama tablicy wykonana z profilu aluminiowego. 

2 
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9.  modele środków 
transportu 
wewnętrznego 

metalowy model samochodu ciężarowego z 
elementami z tworzywa. Skala około - 1:43. 
Wymiary (+-10%): długość-33cm, szerokość-5,5cm, 
wysokość-7,8cm. 

2 

10.  modele środków 
do załadunku i 
przeładunku 

wózek widłowy metalowy, skala około 1:16, 
wymiary (+-10%) 29 x 9 x 22 cm.                                                                       
Ładowarka kołowa metalowa, skala około 1:16 

2 

11.  Apteczka 
zaopatrzona w 
środki niezbędne  
do udzielania 
pierwszej pomocy 
wraz z instrukcją o 
zasadach  
udzielania 
pierwszej pomocy 

Apteczka pierwszej pomocy, ścienna, wykonana z 
blachy stalowej malowanej farbą proszkową 
wypalaną lub z tworzywa sztucznego, w kolorze 
białym, wyposażenie zgodne z normą DIN 
13157:2009: plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 szt.), 
plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.), bandaż 
elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.), bandaż elastyczny 4 
m x 8 cm (3 szt.), rękawiczki winylowe (2 pary), 
chusta opatrunkowa 60x80 cm (1 szt.), chusta 
opatrunkowa 60x40 cm 2 szt., bandaż z kompresem 
(opatrunek indywidualny) 8x10 cm (3 szt.),bandaż z 
kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (1 
szt.), kompres na rany 10x10 cm (6 szt.),chusta 
trójkątna 96x96x136 cm (2 szt.), koc termiczny 
160x210 cm (1 szt.), nożyczki 19,5 cm (1 szt.), 
aparat do sztucznego oddychania, instrukcja 
"pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis 
wyposażenia. 
Wymiary apteczki 24x22x12 cm 

1 

12.  środki i sprzęt do 
utrzymania 
czystości w 
pracowni 
(pojemnik/kosz na 
odpady, zmiotka i 
szufelka). 

kosz: 
pojemność: 20 litrów 
materiał: stal nierdzewna 
sposób otwierania: mechanizm nożny 
wolnostojący 
wyjmowane plastikowe wiaderko z metalowym 
uchwytem 
łatwość opróżniania 
zmiotka 
szufelka 

1 

13.  szafka na laptopy* metalowa szafa na kółkach dostosowana do 
przechowywania oraz zabezpieczania laptopów, 
wykonanie:  metalowa konstrukcja. Szafka- min 24 
półki na laptopy. Drzwi szafy  zamykane za pomocą 
zamka kluczowego z blokadą w dwóch punktach, 
Szafka umożliwia ładowanie każdego laptopa 
jednocześnie po umieszczeniu laptopa na półce i 
zamknięciu drzwi. Wewnątrz korpusu metalowego 
szafki zamontowana listwa, która zawiera gniazda 
elektryczne do podłączenia ładowarek laptopów. 
Otwory wentylacyjne w korpusie szafy na laptopy 

1 

14.  krzesło obrotowe* Fotel biurowy obrotowy w kolorze czarnym 
tapicerowany imitacją skóry PU wyposażony w 
podłokietnik, kółka do powierzchni miękkich. 

1 
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Mechanizm z możliwością swobodnego kołysania 
się, –– kąt wychylenia oparcia + 13, –– blokada kąta 
odchylenia oparcia w pozycji do pracy, regulowana 
wysokość podłokietników –– regulacja siły oporu 
oparcia za pomocą pokrętła, –– regulacja wysokości 
siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. 
Obciążenie minimalne 110kg 

15.  krzesło szkolne* krzesło szkolne wykonane z rury, malowane 
proszkowo. kolor czarny 
Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o 
grubości 8 mm. 
Końce nóg zabezpieczone nasadkami 
zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi. 
Regulacja 5/7 
Krzesło z certyfikatem dopuszczającym do użytku w 
jednostkach oświatowych. 
1. DOSTAWA I MONTAŻ W MIEJSCU WSKAZANYM 
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO   
2. ODBIÓR PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NASTĘPUJE W 
PRZYPADKU BRAKU WAD 
3. W PRZYPADKU USZKODZEŃ W 
INFRASTRUKTURZE PRZY MONTAŻU URZĄDZEŃ 
NAPRAWA LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY 

20 

16.  stolik szkolny* stół szkolny  2-os z regulacją wysokości wykonany z 
malowanego proszkowo profilu. 
Dodatkowe usztywnienie stolika - poprzeczka 
łącząca nogi stelaża. 
kolor stelażu - czarny 
blat stolika zrobiony z trwałej płyty laminowanej o 
gr 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2mm. 
Blat o wymiarach 130x50 cm. 
Końce nóg z nasadkami zabezpieczającymi przed 
porysowaniem podłogi. 
Regulacja 5/7 
Stół z certyfikatem dopuszczającym do użytkowania 
w jednostkach oświatowych. 

10 

17.  stół  90x90cm + 4 
krzesła* 

Komplet - Stół oraz 4  krzesła w kolorze jasny dąb,   
Krzesło:  
Wysokość: 90 cm-120cm  
Głębokość  45 cm  
Szerokość siedziska: 47 cm  
Wysokość siedziska: 46 cm-50cm,  
Stół kwadratowy   1 sztuka o boku pomiędzy: 90-95 
cm  
Wysokość: 75-80 cm   
NIEROZKŁADANY 

1 

18.  biurko narożne* kolor jasny dąb  
z kontenerem na  3 szuflady z lewej strony biurka 
roboczego w tym jedna zamykana na zamek 
biurko robocze: szerokość 120 x gł. 67 x wys. 78 cm, 

1 
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łącznik biurka: dostosowany do obu modułów 
biurka (roboczego i pomocniczego) , wys. 78 cm,  
biurko boczne pomocnicze (po prawej) szer. 120 x 
gł. 60 x wys. 78 cm 
Obrzeża: PCV 
Grubość frontu: 16 mm 
Grubość korpusu: 48 mm 
Materiał: płyta laminowana 
Uchwyty: tworzywo sztuczne lub metal 

19.  zestaw dźwiękowy 
(„wieża 
muzyczna”)* 

Zestaw stereo  składający się ze wzmacniacza 
zintegrowanego, sieciowego odtwarzacza CD oraz 
kolumn głośnikowych do odtwarzania muzyki, 
obsługą cyfrowego radia DAB+, funkcjami 
sieciowymi, komunikacją Wi-Fi, Bluetooth i Airplay.  
Sterowanie również za pomocą wygodnej, aplikacji 
MusicCast Controller dostępnej w języku polskim. 
Wyjście subwoofera. 
Kolumny głośnikowe wykonane ze sztywnej 
obudowy. Kompatybilny z certyfikatem DLNA 
ułatwiającym komunikację urządzeń zgodnych z 
tym zarządzeniem i umożliwiającym współdzielenie 
zasobów multimedialnych w ramach sieci. 
Szuflada na płyty CD sterowana elektrycznie, 
odtwarzanie płyt CD-Audio, CD-R/RW, obsługiwane 
formaty audio AAC, AIFF, ALAC Apple Lossless, 
FLAC, MP3, WAV, WMA. Radio analogowe z 
pamięcią, cyfrowe DAB, internetowe , AM, FM 
(UKF) , pamięć 30 stacji, 
moc znamionowa RMS 2 x 65 W, typ kolumn 2-
drożny bass reflex, regulacja tonów wysokich i 
niskich, wbudowany zegar, wyłącznik czasowy. 
Złącze USB, wyjście słuchawkowe, wejście liniowe 
audio aux, wyjście liniowe audio, cyfrowe złącze 
optyczne, wyjście do aktywnego subwoofera, 
wejście antenowe, złącze Ethernet. 
Wyposażenie - antena AM / FM, instrukcja obsługi 
w języku polskim, pilot, przewody głośnikowe. 
Gwarancja min 24 miesiące. 

1 

* wymagany okres gwarancji 24 miesięcy 
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Załącznik nr 1D 
OR.272. 2 .2021 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Dla Części 4 Dostawa wyposażenia do pracowni technik usług fryzjerskich w ZSET w Rakowicach Wielkich  
w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu 
„Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego” 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:  
Zespól Szkół Ekonomiczno Technicznych  
Rakowice Wielkie 48 
59-600 Lwówek Śląski  
Pomieszczenia na parterze I i II piętrze 
2. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi 

koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek oraz wniesienie do 
wskazanych pomieszczeń. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy na przedmiot zamówienia, o ile w 
postępowaniu nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji jako kryterium oceny i Wykonawca nie 
przewidział wydłużenia okresu gwarancji.  

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych 
oraz etykiety. 

6. Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu. 
7. Zakres tolerancji wymiarów 
Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od 
podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie 
w projektowanej lokalizacji pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma 
w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ. 
 

lp Nazwa Opis minimalnych wymaganych parametrów Ilość szt./kompl.  

1.  Pojemnik na 
odpadki 

Komplet polietylenowych pojemników na odpady po 
zabiegu i na brudną odzież, pojemniki o pojemności 50l, 
w pięciu kolorach: 1 x żółty, 1 x zielony, 1 x niebieski, 1 x 
brązowy, 1 x czarny, razem 5 szt. 

1 
 

2.  Lustro Lustro o wymiarach 100/100cm  z oszlifowanymi bokami. 
Montaż wliczony w cenę, przed realizacją należy wykonać 
pomiary z natury. 

9 
 

3.  Konsola 
fryzjerska* 

Wymiary 118/85/28 płyta czarna, lustro wklejone, półka 
przykręcana, płyta laminowana 

2 
 

4.  Fotel fryzjerski* Fotel fryzjerski z czarnego skaju, na chromowanej 
podstawie obrotowej, pająk i pompie hydraulicznej. 
Wymiary: szerokość: 62 cm, głębokość siedziska: 52 cm, 
wysokość oparcia: 47 cm, wysokość oparcia pod łokieć: 
32 cm 

2 
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5.  Hoker* Taboret czarne siedzisko z czarnego skaju, pompa 
wysoka, chromowana baza z okręgiem na 5 kółkach 

7 
 

6.  grzebień: do 
rozczesywania, do 
strzyżenia wąski i 
szeroki, szpikulec, 
do tapirowania, 
do fal, do 
baleyażu 

Komplet grzebieni z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego, odporne na działania środków chemicznych, 
posiadające właściwości antybakteryjne, każdy innego 
kształtu, jeden komplet - 10 sztuk w etui. 

15 
 

7.  nożyczki: 
klasyczne, 
specjalistyczne, 
degażówki jedno- 
i dwustronne 

Jeden zestaw składa się z: nożyczek 5.5’’, degażówek 5.5’’ 
oraz noża chińskiego. 
• możliwe różne kolory zestawów 
• powłoka teflonowa 
•Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 

5 
 

8.  Narzędzia 
brzytwopodobne 
z wymiennymi 
ostrzami 

Brzytwa do golenia i konturowania, rękojeść plastikowa 
ostrze ze stali szlachetnej 

5 
 

9.  Bibułki do 
nawijania włosów 
przy trwałej 
ondulacji 

Bibułki do nawijania włosów przy trwałej ondulacji, 
komplet 1000 szt. 

5 
 

10.  Szczotki: okrągła, 
półokrągła i 
płaska, 
szkieletowa, 
kokówka 

Komplet - zestaw 7 okrągłych szczotek ceramicznych i 
antystatycznych o wymiarach od 16 do 80 mm oraz 
płaska szczotka do rozczesywania i drewniana szczotka 
do koka z włosiem dzika 

3 
 

11.  Miseczki 
plastikowe do 
rozrabiania farby 

Miseczki plastikowe do rozrabiania farby, z podziałką. 
Wymiary (wys. x szer.): 6,5 x 15,6 cm 
Materiał: tworzywo sztuczne 
Kolor: czarny 

20 
 

12.  Pędzelki do 
nakładania farby i 
środków 
rozjaśniających 

Pędzelki do nakładania farby i środków rozjaśniających. 
Wykonany z trwałego plastiku. 
Wymiary: długość: 22,5 cm 

20 
 

13.  , folia aluminiowa 
fryzjerska do 
pasemek 6/70 

250 metrów i waga 1kg szerokość paska 25cm nawinięta 
na tekturową szpulę 
Paski piankowe 250 szt. w opakowaniu o wymiarach 
10x20 cm 
 

16 
 

14.  Czepek do 
pasemek 

Czepek sylikonowy z dziureczkami do pasemek 3 

15.  Paski piankowe 
250 szt 

Paski piankowe 250 szt. w opakowaniu o wymiarach 
10x20 cm 
 

5 

16.  Karkówka Miotełki do oczyszczenia klienta po strzyżeniu- syntetyk, 
wymiary: 17 x 5 cm, długość włosia: 7 cm 

5 
 

17.  Ręczniki 
jednorazowe 

włókniane ręczniki pakowane po 50 szt. rozmiar 50/70 
cm 10 szt. 
ręcznik papierowy w rolce (celulozowy) 10 szt.  

1 
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18.  Peleryny 
jednorazowe 

Peleryna foliowa do farbowania i zabiegów chemicznych 
 

20 

19.  Rękawiczki 
jednorazowe 

rękawiczki nitrylowe do zabiegów chemicznych 
w opakowaniu po 100 szt. 
Komplet składający się z: 
- rozmiar  
L  - 2 OPAKOWANIA 
M - 2 OPAKOWANIA  
S - 4 OPAKOWANIA 
XS - 2 OPAKOWANIA 

1 
 

20.  Kołnierz 
higieniczny 

kołnierz na szyję z papieru zabezpieczający przed 
przedostaniem się włosów lub środków chemicznych w 
niższe części ciała.  
Jednorazowy kołnierz ochronny, kolor biały, rozciągliwy i 
delikatny. Rozmiar 1 sztuki: 6,5 cm x 34 m rolka 
podzielona po 100 pasków. 
 

5 
 

21.  Suszarki ręczne 
(jedna sztuka na 
jedno 
stanowisko)* 

Obudowa z tworzywa odpornego na wysokie 
temperatury, silnik pozwalający na ciągłą pracę przez 
ponad 1000 godzin, przełącznik może być używany 
ponad 10,000 razy, funkcja jonizacji, funkcja chłodnego i 
zimnego powietrza, 2000W  długość kabla 3m 

10 
 

22.  Prostownica 
ceramiczna* 

Regulowana temperatura w zakresie od 150° C do 230° C. 
Szybkie nagrzewanie w przeciągu 30 sekund. Ceramiczna 
technologia zapewniająca łagodne prostowanie nadając 
włosom jedwabisty połysk. Antystatyczna. 
Zaokrąglone ruchome płytki pozwalające tworzyć piękne 
loki, łagodne fale i doskonałe prostowanie włosów. 
Profesjonalny, obrotowy, 2,8 metrowy kabel z 
możliwością powieszenia za tzw. „uszko”. 

7 

23.  Lokówka 
elektryczna* 

Komplet sześciu lokówek o różnych średnicach: 
2szt. - 19mm,  
2 szt. - 25mm,  
2 szt. - 32mm. 
Wykonana w technologii tytanowo - ceramicznej. 
Tytanowy korpus z funkcją jonizacji. 
Nienagrzewająca się obrotowa końcówka i podstawka. 
Czas nagrzewania: 1 min. Regulacja temperatury 80°C-
210°C. Obrotowy przewód o długości 2,7m. 
Automatyczne wyłączenie po 60 minutach. MOC 55W 

1 
 

24.  Waga fryzjerska* Szklana waga fryzjerska z tarą na baterie i wyświetlaczem 
elektronicznym 
Parametry techniczne: 
szklana szala: 19 x14 cm 
dokładność do 1g 
maksymalna waga netto: 3kg 
rozmiar wyświetlacza LCD: 46-16mm 
funkcja tary 
ekran dotykowy 
wskaźnik niskiego poziomu baterii 

2 
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25.  Maszynka do 
strzyżenia z 
nasadkami* 

Sieciowa maszynka do włosów z mocnym silnikiem. 
Maszynka do ciągłej, wielogodzinnej pracy, wyposażona 
w system zapobiegający przegrzaniu. Precyzyjne, 
nierdzewne, pokryte chromem ostrze o szerokości 40 
mm. Regulacja długości cięcia za pomocą bocznej dźwigni 
regulacyjnej, możliwość regulacji również podczas cięcia. 
Ergonomiczny kształt dostosowany do dłoni. 
Wyposażona w 4 grzebienie-nakładki 3, 6, 10 i 13mm. 
Maszynka wyposażona w śrubę wyrównująca służącą do 
ustawienia drogi noża (napięcia). 
• ochrona na nóż 
• olej do elementu tnącego 
• szczoteczka do czyszczenia 

5 
 

26.  Pomocnik 
fryzjerski (wózek 
fryzjerski)* 

Czarny plastikowy wózek fryzjerski, 6 szuflad, uchwyt na 
suszarkę, wymiary: 50x100 cm ,na czterech kółkach 

5 
 

27.  Statyw do główki 
fryzjerskiej* 

Stojak mobilny treningowy, regulowany, 
uchylny/zakleszczanie główek treningowych/wys.160 
cm/głowica metalowa/ 

5 
 

28.  Główka 
treningowa (jedna 
dla jednego 
ucznia)* 

Główka treningowa z długim naturalnym ciemnym  
włosem(ok. 40cm,50cm) i mocowanym do blatu 
plastikowym statywem 

35 
 

29.  Zestaw 
preparatów do 
stylizacji fryzur 

lakier mocny 750ml 36 szt. 
voluboster 250ml 12 szt.  
pasta 100ml 10szt.  
guma 100ml 10 szt.  
wosk 100ml - połączenie wyciągów z korzenia imbiru, 
aloesu i skrzypu polnego. Dodatkowo olejki z nasion 
szafranu i konopi. 
lotion 1l- 12% 12 szt.  

1 

30.  Środki do 
dezynfekcji 
narzędzi i 
przyborów 

chusteczki w tubie 100szt x 3 szt 
płyny do powierzchni 1l x 6 szt 
płyny do zamaczania narzędzi 5l x 3 szt.  
spreje do maszynek 500ml x 5 szt.  
żele antybakteryjne 100ml x 50 szt. 

1 

31.  Apteczka 
wyposażona w 
niezbędne środki 
zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami 

Apteczka wyposażona w niezbędne środki zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
Wymiary apteczki: 260x170x110 mm 

2 
 

32.  Odzież ochronna fartuch fryzjerski z materiału typu rzeźnik czarny 15 

33.  Fotel z umywalką 
do mycia włosów* 

Materiał Stal, ekoskóra, ceramika, chrom 
Wymiary umywalki 60 x 50 cm 
Długość przewodu wodnego 75 cm 
Długość rury odpływowej 75 cm 
Średnica rury odpływowej 30 mm 
Długość użytkowa węża prysznicowego 40 cm 
Średnica przyłącza wodnego 20 mm ½ cala” 

2 
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Zasięg regulacji umywalki 30° 
Regulacja wysokości umywalki 30 mm 
Wymiary (DxSxW) 120 x 62,5 x 95 cm 
Umywalka wyposażona jest w ceramiczną miskę z łatwo 
zmienianą pozycją oraz ruchomą słuchawkę z 
elastycznym wężem. Nakładka silikonowa pod kark 
zwiększająca wygodę. Gumowa uszczelka do ochrony 
przed przeciekaniem, wyjmowane sitko zapobiegające 
zapychaniu się kranu przez włosy.  

34.  Zestaw 
preparatów do 
zabiegów 
pielęgnacyjnych 
różnych rodzajów 
włosów 

szampon 1l, regenerujący z pompką 12 szt 
odżywka 1l, regenerująca z pompką 12 szt. 
fluid 150 ml, 10in1 w atomizerze 12 szt.  
krem wygładzający 200 ml z pompką 6 szt.  
olejek 100 ml regenerujący 12 szt.  
maska 1l regenerująca 6 szt.  

1 

35.  Trymer* Przewodowy trymer o wysokiej mocy, nadający się do 
podkreślania krawędzi i wykańczania fryzur. Ostrze w 
kształcie litery T, które dzięki regulacji do zerowego 
zachodzenia pozwala na strzyżenie przy skórze. 
Szerokość ostrza: 38mm. Długość cięcia: 0,4mm. W 
zestawie trzy plastikowe nakładki o głębokości: 1,5;4,5 i 
6mm. Długość kabla: 2,4m. 

2 

36.  Lokówka 
stożkowa* 

Powłoka ceramiczno-turmalinowa. Średnica, która się 
zmniejsza: od 25mm do 13mm. Cyfrowa regulacja 
temperatury (80-210°C). Szybkie nagrzewanie. 
Wyświetlacz LCD. Antypoślizgowy uchwyt z miękką 
powłoką. Specjalna rękawiczka chroniąca palce przed 
wysoką temperaturą. Obrotowy, 2,5 metrowy kabel. 
Końcówka lokówki izolowana. 

3 
 

37.  Półka pod 
lustrami 

Podwójna półka pomocnicza do treningów na główkach o 
szerokości 30cm górna i 30 cm dolna, o grubości: górna 3 
cm dolna 1,8 cm.  Całkowita długość: 10 m, możliwość 
podziału na mniejsze sekcje, odległość pomiędzy górną a 
dolną półką pomiędzy 25-40 cm, z płyty wiórowej 
powlekanej, okleiną matową, górna półka mocowana do 
ściany na wzmocnionych wspornikach 25/25 cm 
minimum 2 wsporniki na 1 mb górnej półki, udźwig 
górnej półki 100 kg na 1 m bieżący,  przed montażem 
należy wykonać pomiary z natury 

1 

38.  Szafa pod 
zabudowę 
wnękową 

Szafa pod zabudowę o wymiarach 175/250 cm 
z dwoma suwanymi drzwiami ,półkami w środku i 
miejscem na wieszaki, przed realizacją należy dokonać 
pomiaru z natury . 

1 

39.  Półka osiągnięć Regał z półkami o wymiarach 30/60 cm z płyty wiórowej 
z okleiną matową. Przed realizacją należy dokonać 
pomiaru z natury 

1 

40.  Lustro okrągłe Lustro okrągłe z uchwytem do ręki średnica 25 – 30 cm. 
Do demonstracji tylnej części fryzury dla klienta. 

3 
 

41.  Labor Zestaw szafek podwieszanych i stojących o wymiarach 
205/250 cm z płyty wiórowej i oleiny matowej oraz 2 

1 
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zlewów 2 komorowych ze stali  nierdzewnej wraz z 
wylewką i podłączeniem do sieci. Pomiędzy szafkami 
szara glazura. Blat w okleinie szarej. Przed realizacją 
należy dokonać pomiaru z natury 

42.  Pojemnik do 
dezynfekcji 

Pojemnik do wlewania cieczy dezynfekującej z tworzywa 
sztucznego 

1 

43.  Podnóżek Chromowany podnóżek do opierania stóp podczas 
zabiegów 

2 

44.  Dekoloryzacja Rozjaśniacze 0,5 kg w proszku 15 szt. 
Dekoloryzatory w kremie 250 ml 10 szt.  
Utleniacze 1l, 3% 6% 9% 12% 20 szt.  

1 

45.  Stół do koloryzacji 
przestrzennej i 
kreatywnej 

Masywny stół na kołach i wysięgnikiem metalowym z 
elektrycznie regulowaną wysokością, góra wykonana z 
grubej (1cm), przezroczystej pleksy, zasilanie 240V 

1 

46.  Koloryzacja Farby 100 ml, mieszane 1 do 1,5 z oxydantem 150 szt. 
Tonery 90 ml, mieszane 1 do 1 z oxydantem 50 szt.  
Zmywacze do farb 250 ml 10 szt 
Maski koloryzujące 20 szt.  

1 

47.  Miotła fryzjerska Gumowa miotła fryzjerska antystatyczna z kijem 
drewnianym 

2 

48.  Sauna 
(nawilżacz)* 

Regulowany statyw z przyłbicą o wysokości 85-125 cm, 
przyłbica z tworzywa sztucznego z regulacją czasu od 0 
do 60 min, dwustopniowa regulacja wytwarzanej pary z 
funkcją ozonu, grzałka elektryczna z dwumetrowym 
kablem zasilającym 240V, pojemnik na wodę 
destylowaną 0,5l, statyw na kółkach 

1 

49.  Sterylizator* sterylizator uv z lampą bakteriobójczą 15w o wymiarach 
40/24/20cm 

1 

50.  Rozpylacz wody rozpylacz wody o pojemności 0,5l 5 

51.  Produkty do 
tworzenia fryzur 

Jeden komplet składa się z:  
wsuwki - 350 szt.,  
szpilki - 150 szt.,  
wypełniacze - 100 szt.,  
klipsy - 100 szt.,  
klamry - 100 szt.,  
gumki - 200 szt. 

5 

52.  Peleryna do 
strzyżenia 

Peleryna do strzyżenia z nylonu wielorazowa 15 

53.  Peleryna do 
modelowania 

Peleryna do modelowania nylonowa wielorazowa 2 

54.  Trwała i styling płyny do trwałej 1l 10 szt.  
płyny do stylingu 250ml 10 szt.  
utrwalacze do trwałej 1l 10 szt. 
utrwalacze do stylingu 0,5l 3 szt.  
wałki do trwałej różne grubości 20 szt.  

1 

55.  Telewizor LED* Ekran 58 cali UHD/4K SMART TV,ANDROID TV 
Technologia HDR HDMIX4 USBX2, Wi-Fi, bluetooth 

1 

56.  Tablica 
magnetyczna* 

Wymiary tablicy: 60x90 cm, powierzchnia magnetyczna - 
sucho ścieralna lakierowana (na markery do tablic 
białych i magnesy), rama aluminiowa, półka na akcesoria, 

1 
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tablica umocowana na stałe na trójnożnym stojaku, 
rozsuwane nogi - maksymalna wysokość do 178 cm, 
istnieje możliwość zawieszenia bloków, poprzez 
odpowiednie ustawienie rozstawu haków, waga 6 kg, w 
komplecie pisaki i gąbka 

* wymagany okres gwarancji 24 miesięcy 
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Załącznik nr 1E 
OR.272. 2 .2021 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Dla Części 5 Dostawa wyposażenia do pracowni technik hotelarstwa w ZSET w Rakowicach Wielkich  
w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu 
„Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego” 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:  
Zespól Szkół Ekonomiczno Technicznych  
Rakowice Wielkie 48 
59-600 Lwówek Śląski  
Pomieszczenia na parterze I i II piętrze 
2. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi 

koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek oraz wniesienie do 
wskazanych pomieszczeń. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy na przedmiot zamówienia, o ile w 
postępowaniu nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji jako kryterium oceny i Wykonawca nie 
przewidział wydłużenia okresu gwarancji.  

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych 
oraz etykiety. 

6. Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu. 
7. Zakres tolerancji wymiarów 
Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od 
podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie 
w projektowanej lokalizacji pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma 
w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ. 
 

Lp.  Nazwa Opis minimalnych wymaganych parametrów Ilość 

1.  krzesło 
obrotowe* 

Fotel biurowy z regulowanymi podłokietnikami na kółkach. Kolor: Czarny 
Srebrny obciążenie: 90 kg do  150 kg Obraca się o 360° Pneumatyczna 
regulacja wysokości siedziska, regulacja oparcia Wysokość: 100 / 116 cm 
Szerokość: 60 cm Głębokość: 50 cm Wysokość siedziska: 30 / 46 cm 

2 

2.  sejf 
depozytowy
* 

Sejf – Stalowy sejf hotelowy, konstrukcja wykonana ze stali, Funkcja kodu 
master, programowanie kodu użytkownika, Wyświetlacz LCD, funkcja 
ukrywania kodu, możliwość ustawienia kodu od 3 do 8 cyfr, Blokada czasowa 
po 3 próbach błędnie wprowadzonych kodów, Otwory montażowe w ścianie 
tylnej oraz podłodze sejfu, Kotwy mocujące w zestawie, 2 awaryjne klucze 
mechaniczne w zestawie  
 Wysokość Zewnętrzna 200mm 
Szerokość Zewnętrzna 430mm 
Głębokość Zewnętrzna350mm 
Wysokość Wewnętrzna190mm 
Szerokość Wewnętrzna420mm 

1 
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Głębokość Wewnętrzna300mm 
Pojemność 24 l 

3.  łóżko  z 
materacem 
oraz z 
zagłówkiem
* 

łóżko kontynentalne 90 z materacem  90 x 200 x 40 cm, kolor korpusu 
orzech, materac ze sprężynami bonell, wys. min 16 cm nóżki metalowe, 
Stelaż łóżka, tapicerowany, wypełnienie pianka, płyta dwustronnie 
laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej, Kolory Płyt: ciemny 
orzech Panel zagłówkowy  90 90 x 10 x 100 cm Stelaż z płyty 25 mm i 18 mm 
i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, Rodzaj Płyty płyta dwustronnie 
laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie Dostawa 
wniesienie i zmontowanie. Dopasowany stylistycznie do posiadanego 
wyposażenia w załączeniu zdjęcie poglądowe: 

 

4 

4.  szafę * Szafa 90 x 58 x 185 cm kolor korpusu orzech eco, kolor frontu szuflady – 
czarny Wyposażenie: Półki, Drążek, Szuflada,  Stelaż korpus wykonany z płyty 
25 mm + plecy z podwójnej białej płyty HDF pozostałe elementy wykonane z 
płyty 18 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty 
wiórowej 
Dostawa, wniesienie i zmontowanie.  

4 

5.  Krzesła* Głębokość całkowita [cm]: 52 Głębokość siedziska [cm]: 41 Krzesła - rodzaj 
tapicerki: Tkanina AKSAMITNA Kolor – GRANATOWY Szerokość [cm]: 49, 
Wysokość całkowita [cm]: 83, Wysokość do siedziska [cm]: 45 
 tapicerowane i pikowane krzesło, Stelaż 4 nogi z drewna bukowego. w 
kolorze orzech,  
Dostawa, wniesienie i zmontowanie  
Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w załączeniu zdjęcie 
poglądowe: 
 

6 
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6.  Biurko* 110 x 60 x 75 cm kolor korpusu orzech, kolor frontu szuflady – czarny, 

zamontowany przepust kablowy, szuflada, szafka drzwiowa, Blat: wykonany 
z płyty 25 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm, Stelaż: nogi i korpus szafki 
wykonany z płyty 25 mm, pozostałe elementy wykonane z płyty 18 mm, 
płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej  
Dostawa, wniesienie i zmontowanie  
Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w załączeniu zdjęcie 
poglądowe: 
 

 

2 

7.  stolik 
nocny* 

Szafka nocna 40 x 35 x 50 cm kolor korpusu orzech, kolor frontu szuflady – 
czarny, Półka, Szufladka 

4 
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Stelaż korpus wykonany z płyty 25 mm, plecy z podwójnej białej płyty HDF 
pozostałe elementy wykonane z płyty 18 mm płyta dwustronnie laminowana 
na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej,  
Dostawa, wniesienie  
Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w załączeniu zdjęcie 
poglądowe: 

 
8.  stolik 

kawowy* 
60 x 60 x 60 cm, kolor orzech eco, wykonany z płyty 25 mm lub 18 mm  i 
oklejony obrzeżem PCV 2 mm, 
Metalowa stopa wykonana z blachy stalowej tłoczonej, pokrytej chromem, 
Wysokość stopy 57,5 cm 
Średnica stopy u podstawy 46 cm, Dostawa i wniesienie, Dopasowany 
stylistycznie do posiadanego wyposażenia w załączeniu zdjęcie poglądowe:  

 
 

2 

9.  wieszak na 
wierzchnią 
odzież z 
lustrem* 

Panel wieszakowy z lustrem: 65 x 2 x 110 cm kolor korpusu orzech, Wieszaki, 
Lustro, Stelaż 
wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm, płyta 
dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie 
higieny E-1 
Dostawa, wniesienie i montaż 

2 

10.  Sofa  
dwuosobow
a * 

Wysokość: 90 cm, Szerokość: 136 cm, Głębokość: 75 cm, Siedzisko 
(wysokość): 42 cm, Siedzisko (głębokość): 55 cm, Wykonanie siedziska: 
Pianka poliuretanowa, Wykonanie nóżek: drewno,  
Wykonanie oparcia: Pianka poliuretanowa, materiał welur kolor grafit lub 
zielony lub granatowy 
Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w załączeniu zdjęcie 
poglądowe:  

1 
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11.  Fotel w stylu 
skandynaws
kim* 

Wysokość | Długość: 99 cm, Szerokość: 71 cm, Głębokość: 79 cm 
Styl /: Skandynawski, Materiał: welur materiał welur kolor grafit lub zielony 
lub granatowy. Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w 
zdjęcie poglądowe w pozycji powyżej.  

2 

12.  Stolik 
kawowy 2 – 
częściowy * 

Komplet dwóch stolików. Jeden większy, drugi mniejszy. Blat wykonany z 
MDF w kolorze dębowym, nogi stalowe malowane na kolor czarny. 
Wysokość [cm] 50/45 
Szerokość [cm] 50/40  
Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w zdjęcie poglądowe 
w pozycji powyżej. 

1 

13.  Bagażnik* Bagażnik, Wymiary ogólne: 100 x 61 x 63 cm, kolor korpusu orzech, kolor 
frontu  
tapicerowane siedzisko, półka, wykonany z płyty 36 mm oklejony obrzeżem 
2,0 mm i płyty 18 mm oklejony obrzeżem 0,6 mm, plecy wykonane z płyty 18 
mm 
płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej  
Dopasowany stylistycznie do posiadanego wyposażenia w zdjęcie poglądowe 
w pozycji powyżej. 
 

2 

14.  bieliznę 
pościelową                                                                                                                                                                                                                                    
1. kołdra                                                                                                                                    
2. poduszka 

1. antyalergiczna kołdra całoroczna, Rozmiar: 140x200 cm, Tkanina: bambus 
+ bawełna, Wypełnienie: bambus + poliester silikonowany, Waga 
wypełnienia: min 840 g, Produkt antyalergiczny, Kolor: biały, Pranie: 40°C, 
Antystatyczna, bakteriobójcza i antygrzybiczna 
2. Biała Poduszka Antyalergiczna, 70x80 cm, Tkanina: perkal, Wypełnienie: 
Comforel Allerban, Waga wypełnienia: min 500 g Kolor: biały Pranie: 60°C 

4 
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15.  bielizna 
hotelowa,- 
ochraniacz 
na materac 
90/200 

OCHRANIACZ NA MATERAC, Rozmiar: 90x200 cm, Kolor: biały 
Skład poszycia: 100% bawełna perkal, Skład wypełnienia: 100% bawełna 

4 

16.  bielizna 
hotelowa- 
narzuta 
pikowana 

narzuta na łóżko pikowana, Materiał: mikrofibra, Rozmiar: narzuta 160x220 
Kolor:  srebrny, Skład: 100% bawełna, Na obrzeżach lamówkę 

4 

17.  pościel z 
prześcieradł
em 

Beżowa Pościel Satyna Bawełniana 140x200 cm  Rozmiar 140x200 cm + 
70x80 cm 
Satyna Bawełniana, Odcienie Beżu i Brązu, Motyw gładki, 125 g/m2 
2. Beżowe Prześcieradło Satyna Bawełniana 160x220 cm 
Prześcieradło satynowe bawełna 100% gramatura 140 g/m2 

4 

18.  zestaw 
ręczników                                                                                                                  
1. 70/140                                                                                                                                    
2. 30/50 

1.Beżowy Ręcznik Bawełniany 70x140, ręcznik szybkoschnący, bawełniana 
Rozmiar: 70x140 cm, Kolor: beżowy, Skład: 100% bawełna, Gramatura: 
540g/m2  Bawełniany 30x50 cm, Typ: ręcznik szybkoschnący, Kolor: beżowy, 
Skład: 100% bawełna, Gramatura: 540g/m2 

4 

19.  dywaniki 
pokojowe 
100/150 

OPIS rozmiar 100/150 cm, DYWAN SZNURKOWY SIZAL  szary  
Kolor srebrny i czarny Materiał: 100% polipropylen, Specyfikacja: wysokość 
runa: ok. 6 mm waga całkowita: ok. 1,6 kg/m2 

4 

20.  lampa 
pokojowa 

Moc oprawy[W] 21, Skuteczność[lm/W] 110, Strumień oprawy[lm] 2300,  
źródło światła LED, zgodność z normą europejską (CE), I klasa ochronności 
przed porażeniem, napięcie zasilające 230V, stopień szczelności IP 44 

6 

21.  lampki 
nocne 

Materiały: tkanina,  metal, Wykończenie: chrom, Kolor: szary - złoty 
Wymiary: Wysokość całkowita: 43 cm, Szerokość: 18 cm 
Źródła światła: 1 x E27 / 230V / max 60W  
 

4 

22.  lampa 
stojąca 

Materiały: tkanina,  metal, Wykończenie: chrom, Kolor: szary - złoty 
Wymiary: Wysokość całkowita: 148 cm, Szerokość: 30 cm 
Źródła światła: 1 x E27 / 230V / max 60W 
 

2 

23.  umywalka z 
baterią i 
szafką 

Umywalka na blatowa 40 z szafką z blatem 50 wisząca Dąb 
1. Szafka pod umywalkę rozmiar 50 - szerokość * wysokość * głębokość: 
50cm * 52cm * 40cm, dąb, płyta laminowana, przystosowana do 
użytkowania w łazience 
Dwie szuflady z pełnym wysuwem i spowalniaczem domykania, Uchwyty 
metal chrom 
2. Blat łazienkowy: Biały lakier, Wymiary blatu: rozmiar 50 - szerokość x 
głębokość x wysokość: 50,4cm x 40cm x 3,8cm 
3. Umywalka na blatowa 40, BIAŁA, GŁADKA CERAMIKA, wymiary 40 x 40 cm 
Bateria stojąca, blatowa, wykonana z mosiądzu Kolor – CHROM / POŁYSK, , 
Głowica ceramiczna 40mm Mocowanie oraz wężyki przyłączeniowe w 
zestawie, chrom odporny na odpryski i zmatowienia,  
Typ mieszacza: Jednouchwytowa, Zasięg wylewki – wystająca min. 15 cm 
poza krawędź umywalki, Wysokość baterii – min 30 cm 
 
Tylko dostawa bez montażu 

1 
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24.  słupek 
łazienkowy 
wysoki* 

Słupek łazienkowy wysoki wiszący dąb, płyta laminowana 18mm, 
Wzmocniona odporność na wilgoć, Zawiasy metalowe z systemem samo 
domykającym i spowalniającym zamykanie. Uchwyty metalowe, 5 
ruchomych półek: 3 w górnej przestrzeni, 2 w dolnej, Wymiary: wysokość: 
160cm, szerokość: 32cm, głębokość: 33,5cm 
Tylko dostawa bez montażu.  

1 

25.  lustro z 
oświetlenie
m 

Lustro łazienkowe Grubość tafli szkła: 3mm fazowane Wymiary: wysokość: 
70cm, szerokość: 60cm LED Kinkiet łazienkowy, Zintegrowane źródło LED, 
Żarówka w komplecie Tak (LED), Barwa światła dzienna biel Klasa 
energetyczna A+  

1 

26.  kabina z 
natryskiem z 
odpływem 
liniowym 
wraz z 
baterią 
prysznicową 

Kabina Prysznicowa 80/80 Materiał, szkło hartowane, wymiary około 
80x800x190 cm, grubość szkła 8 mm Powłoka na powierzchni szkła, Easy 
Clean Nano, otwieranie, przesuwne, ODPŁYW LINIOWY 70 cm, NISKI 
METALOWY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA: przepustowość wody 60l/min, 
nóżki poziomujące wyposażone w membrany tłumiące mata wodoszczelna 
w zestawie, NISKI SYFON, czyszczony od góry, produkt wykonany ze stali 
kwasoodpornej  
Słuchawka duża deszczownia: Mosiądz śr. 40cm Słuchawka mała: Tworzywo, 
wykonanie węża: Stal nierdzewna, głowica: 40mm, ceramiczna 
Tylko dostawa bez montażu 

1 

27.  wc kompakt 
podtynkowy 

miska WC z deską wolno opadającą Slim i stelaż podtynkowy z przyciskiem 
spłukującym chrom błyszczący  
1) Miska WC  
- technologia CleanOn , - bez kołnierza wewnętrznego, - montaż wiszący 
- szerokość: 35,6 cm, - wysokość: 37,2 cm, - głębokość: 52,5 cm, - kolor biały 
2) Deska sedesowa - - wolno opadająca, - wersja Slim 
- wykonana z duroplastu, - z funkcją łatwego wypinania , - kolor biały 
3) Stelaż podtynkowy 
- szerokość: 41 cm , - wysokość: 113 - 133 cm, - głębokość 15 - 20 cm, - fresh 
system 
- hamulec w stopie, - stopa obrotowa, 4 pozycje montażu, - podłączenie 
wody do zbiornika w 4 punktach, - zawór napełniający ultra cichy z mosiężną 
końcówką, - montaż przycisku od przodu lub od góry, - spłukiwanie: 2/4, 3/5 
lub 3/6 litrów 
- 3-stopniowa regulacja głębokości kolana odpływowego 
- wytrzymałość na duże obciążenia, -  
4) Przycisk spłukujący 
- chrom błyszczący, - szerokość: 22,4 cm, - wysokość: 15,4 cm, - głębokość: 
1,2 cm 
 
Tylko dostawa bez montażu.  

1 

28.  pojemnik na 
śmieci 

Mechanizm otwierania pokrywy dźwignia nożna, Kształt Okrągły, Pojemność 
3 l, Ilość komór 1, Materiał Metal, Kolor Czarny, Wysokość 26.2 cm, 
Szerokość 17 cm 

1 

29.  dozownik na 
mydło 

Kolor: czarny, Wysokość (w cm): 18, Szerokość (w cm): 7.5, Głębokość (w 
cm): 6.5, Pojemność (w l): 0.25, wykonany z kamienia, Sposób montaż 
ustawiany, Wykończenie produktu Matowy 

1 

30.  pojemnik na 
szczotkę do 
wc 

Kolor czarny, Wysokość (w cm) 39, Szerokość (w cm) 10, Głębokość (w cm) 
9.5, Średnica (w cm) 10, Sposób montażu Stawiany, Wykończenie produktu 
Matowy, Kształt Prostokątny, Materiał wykonania Stone 

16 
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31.  pojemnik na 
szczoteczki 
do zębów 

Kolor czarny Wysokość (w cm) 11, Szerokość (w cm) 7.5, Głębokość (w cm) 
5.5, Średnica (w cm) 7.5, Wykończenie produktu – wytłoczenie, Kształt-  
prostokątny, System mocowania - bez wiercenia, Materiał wykonania – 
kamień, Waga (w kg) 0.7 

1 

32.  wieszak na 
papier 
toaletowy 

uchwyt bez osłony, do montażu ściennego, element mocujący z metalu, 
materiał: mosiądz, kolor chrom, Kolor chrom, Montaż przykręcany 

16 

33.  wieszaki na 
ręczniki 

Haczyk, listwa z dwoma haczykami, chromowana Mocowana do ściany przy 
pomocy dwóch wkrętów z kołkami. Wysokość (w cm) 5, Szerokość (w cm) 
10, Głębokość (w cm) 2.3, Wykończenie produktu Chrom połysk, 
Dopuszczalne obciążenie (w kg) 1.5,  

2 

34.  kaloryfer 
łazienkowy 

Moc (75/65/20°C) (w W)524 Ciśnienie robocze (w barach) 7, Typ podłączenia 
dolny, Temperatura maksymalna wody (w °C) 95, Zainstalowana dodatkowa 
grzałka elektryczna. Wysokość (w cm) 102.5, Szerokość (w cm) 58, Grubość 
(w cm) 8.5, Moc grzałki 600 W, Kolor biały  

1 

35.  wyciskarka 
wolnoobrot
owa 

Funkcja reverse, Przygotowywanie lodów i shake 
Kolor Czarny, pojemnik na miąższ, pojemnik na sok, przystawka do 
mrożonych produktów, odpływ soku dostawiany pojemnik na sok 
Pojemność pojemnika na miąższ [l] 1 Pojemność pojemnika na sok [l] 0.78  
Moc [W] 150, Możliwość mycia elementów w zmywarce, Prędkość obrotowa 
[obr/min] 45 
Konstrukcja Obudowa ze stali nierdzewnej 

1 

36.  wieszak 
stojący 
metalowy 

Wieszak stojący metalowy brązowy, Wymiary: 40*40*176 cm 2 

37.  wieszak do 
skirtingów 

Wymiar do ok 7 m.b. skirtingu Kolor Czarny 
Deseń gładki Konfekcja Zapinany na haczyk  

10 

38.  pomocnik 
kelnerski 

ciemny orzech, Dwie szuflady z przegródkami na sztućce, Zamykane szafki 
(dolne) z półkami, Część górna z dwoma półkami. Krawędzie szafki 
zabezpieczone PCV 2mm Wymiary (sz. x gł. x wys.): 90x45x140cm. 

3 

39.  taca WYSOKOŚĆ: 20 mm ŚREDNICA: 38 mm tworzywo sztuczne, powłoka 
antypoślizgowa, okrągły, kolor czarny 

10 

40.  apteczka z 
wyposażeni
em  wraz z 
instrukcją o 
zasadach 
udzielania 
pierwszej 
pomocy 

Apteczka, z wyposażeniem (zgodnie z DIN 13 164) 
Apteczka zamykana na zamek.   
Wymiary: 302 mm x 280 mm x 118 mm (S x W x G). 
 

1 

41.  podgrzewac
z do potraw 
i talerzy* 

DŁUGOŚĆ: 600 mm, SZEROKOŚĆ: 360 mm, WYSOKOŚĆ: 320 mm 
POJEMNOŚĆ: 9 l MOC CAŁKOWITA: 0.8 kW 
NAPIĘCIE: 220-240 V TEMPERATURA 30 °C - 100 °C 
Na tace GN 1/1 (530x325 mm),stal nierdzewna 
KOLOR: inox 
POKRYWA i Pojemniki W KOMPLECIE UCHWYTY WYŚWIETLACZ  
Grzałka umieszczona pod wanną, Gumowe nóżki  

2 

42.  kosz na 
odpady 

Pojemność: 20 litrów 
Materiał: stal nierdzewna 
Sposób otwierania: mechanizm nożny 

8 
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Kosz wolnostojący 
Wyjmowane plastikowe wiaderko z metalowym uchwytem 
Wymiary: - wysokość: 455 mm, - średnica: 292 mm 

43.  ekspres do 
kawy * 

Ekspres ciśnieniowy do kawy ze stali nierdzewnej 2-grupowy, z kranem do 
parowym oraz kranem do gorącej wody, 6 l, 2,9 kW, 500x600x510 mm , wraz 
z podstawą oraz Modułem  do cappuccino 
DŁUGOŚĆ: 500 mm SZEROKOŚĆ: 600 mm WYSOKOŚĆ: 510 mm POJEMNOŚĆ 
zbiornika wody: 6 l 
MOC CAŁKOWITA: 2.9 kW NAPIĘCIE: 230 V 
MATERIAŁ: stal nierdzewna KOLOR: Inox, czarny 
Elektroniczne sterowanie Automatyczne napuszczanie wody Miedziany 
bojler 
Dostawa, montaż i uruchominie 
 

1 

44.  wózek 
kelnerski z 
wyposażeni
em do 
flambirowan
ia* 

Wózek do flambirowania z kuchenką dwupalnikową umieszczoną centralnie. 
lite drewna w kolorze orzechowym ciemnym 
- wysuwana szuflada na sztućce 
- szafka na butlę gazową 
- kuchenka gazowa ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem termoparą 
- blat z chromowanymi listwami 
- składana boczna półka drewniana 
- chromowana półka na butelki 
- obrotowe kółka o śr. 100 mm, w tym dwa z hamulcami 
- wymiary zewnętrzne: 
  55 cm szer., 81 cm wys., dł. 118 cm  
(złożona półka), 133 cm półka rozłożona 
Dostawa, zmontowanie i uruchomienie 

1 

45.  młynek do 
mielenia 
kawy, 
automatycz
ny* 

młynek do mielenia kawy, automatyczny, 0,42 kW  
DŁUGOŚĆ: 160 mm, SZEROKOŚĆ: 290 mm, WYSOKOŚĆ: 510 mm 
MOC CAŁKOWITA: 0.42 kW 
NAPIĘCIE: 230 V , WYDAJNOŚĆ: 0.125 kg/h 
WAGA: 10.5 kg, MATERIAŁ: aluminium, KOLOR: inox czarny 
Pojemnik na kawę zmieloną: 250 g. Żarna ze stali nierdzewnej o średnicy 63 
mm. Ilość obrotów żaren: 1400 obr./min. Pojemnik na kawę ziarnistą: 1,2 kg. 

1 

46.  ławka 
szkolna* 

Stół szkolny  2-os z regulacją wysokości wykonany jest z malowanego 
proszkowo, owalnego profilu 38x20mm. poprzeczka łącząca nogi stelaża 
kolor stelażu – czarny  
Blat stolika płyta laminowana o gr 18 mm wykończonej obrzeżem PCV 2mm. 
Stolik 2-os z blatem o wymiarze 1300x500 
Końce nóg z nasadkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi. 
Model w regulacji 5/7 
Dostawa i zmontowanie 

10 

47.  krzesło 
szkolne* 

Krzesło szkolne wykonane z rury owalnej 38x20, malowane proszkowo. 
Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm. 
Końce nóg zabezpieczone nasadkami zabezpieczającymi przed 
porysowaniem podłogi. 
regulowane 5/7 
Dostawa i zmontowanie 

20 

48.  Biurko* WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW:  
BIURKO : szer. 120 x gł. 60 x wys. 78 cm 

1 
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BIURKO : szer. 120 x gł. 67 x wys. 78 cm po prawej stronie szafka z 4  
szufladami o gł. 50 cm. Na prowadnicach rolkowych. Szuflady z zamkiem 
ŁĄCZNIK BIURKA : 60 x gł. 67, wys. 78 cm 
Obrzeża: PCV Grubość frontu:  18 mm Grubość korpusu: 48 mm Materiał: 
płyta laminowana  
Uchwyty: tworzywo sztuczne kolor: jasny buk 

49.  wózek do 
mycia 
podłóg 
jedno 
wiaderkowy 
z koszykiem 

Wózek do mycia podłóg jedno wiaderkowy z koszykiem wyciskarką i mopem 
płaskim 
kompletny mop (kij aluminiowy, uchwyt do mopa 40 cm, wkład do mopa 40 
cm) 
uchwyt kij aluminiowy 140 cm wkład z mikrofibry  
temperatura prania: do 95 °C 
gotowy zestaw do mycia podłóg 
wyciskarka szczękowa, prosty demontaż wyciskarki od konstrukcji wózka, 
wiaderko oraz wyciskarka wykonane z tworzywa sztucznego ABS 
wiaderko pojemności min 20  litry podręczny koszyk na środki czystości lub 
akcesoria do sprzątania 
uchwyt prowadzący 
osłony boczne - ochrona mebli i ścian 4 x gumowe kółka samoskrętne 
średnica kółek 7 cm zaczep na mopa 

2 

50.  mop 
bawełniany 
płaski DUO 
40 cm 

Mop płaski z bawełny 40 cm, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszelkich 
zmywalnych powierzchni podłogowych.  
100 % bawełna 
Kompatybilny z mopem z zestawu z poz. 55.  

6 

51.  zestaw 
miotła  + kij 
+ szufelka + 
zmiotka 

Szufelka ze zmiotką Szufelka zakończona gumką. 
mocowanie zmiotki do szufelki 
Szczotka do podłóg wewnętrzna w komplecie z drążkiem o długości 130 cm 
średnia długość włosia: 6,5 - 7cm;  
 

3 

52.  zestaw 
sztućców 
72el. w 
walizce 

zestaw można myć w zmywarkach do naczyń, 
stal nierdzewna 18/10, Wykończenie: połysk 
sztućce o prostym, klasycznym wzorze. 
Skład zestawu 12 noży, 12 widelców, 12 łyżek stołowych 12 widelczyków do 
ciast, 12 łyżeczek do herbaty, 2 łyżki do podawania, 2 widelce do mięsa, 
1 łyżka wazowa, 1 łyżka do sosu, 1 łyżeczka do cukru, 
1 szczypce do cukru, 1 łopatka do ciasta, 1 łyżka do śmietanki, 1 widelec do 
sałatki, 1 łyżka do sałatki. 

4 

53.  talerz 
głęboki 23 
cm kolor 
ecru 

talerz głęboki 23 kolor ecru możliwość mycia w zmywarkach przemysłowych, 
porcelana, niedekorowany prosty wzór  
Fason: claudette 

150 

54.  talerz płytki 
27 cm kolor 
ecru 

talerz płytki 27 kolor ecru możliwość mycia w zmywarkach przemysłowych, 
porcelana, niedekorowany prosty wzór  
Fason: claudette 
 

150 

55.  zastawa 
stołowa - 60 
częściowy, 
porcelanow
y serwis 

60 częściowy, porcelanowy serwis obiadowo - kawowy w kolorze białym ze 
zdobieniem na 12 osób 
- 12 sztuk - talerz obiadowy - średnica 25,5 cm 
- 12 sztuk - talerz głęboki do zupy - średnica 20,5 cm, pojemność 400 ml 
- 12 sztuk - talerz deserowy - średnica 20 cm 

3 
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obiadowo-
kawowy 

- 12 sztuk - filiżanka do herbaty - pojemność 250 ml 
- 12 sztuk - spodek - średnica 13, 5 cm  
kwadratowe  
możliwość mycia w zmywarkach przemysłowych  

56.  zestaw 
garnków 

1.Garnek ze stali nierdzewnej wysoki z pokrywka- poj. 2.8 l 
Pojemność:2.8 l Wysokość:14 cm średnica:16 cm 
2.Garnek sprzedawany w komplecie z pokrywką. 1,5 l 
Pojemność:1.5 l Wysokość:7.5 cm średnica:16 cm 
3.Garnek ze stali nierdzewnej średnicy w komplecie z pokrywką - poj. 3.5 l 
Pojemność:3.5 l Wysokość:11.5 cm średnica:20 cm 
4.Rondel ze stali nierdzewnej z pokrywką poj. 2 l  
Pojemność:2 l Wysokość:9.5 cm średnica:16 cm 

4 

57.  zestaw 
misek 

1.Miska stalowa z zaokrąglonym dnem  
Miska z zaokrąglonym dnem wykonana ze stali nierdzewnej. Pojemność: 1.4 
l Wysokość: 6.8 cm 
średnica: 19.7 cm 
2.Miska z zaokrąglonym dnem wykonana ze stali nierdzewnej. 
Pojemność: 2.3 l Wysokość: 8.8 cm średnica: 24 cm 
3.Mała miska stalowa. 
Pojemność: 4 l Wysokość: 11 cm średnica: 24 cm 

4 

58.  zestaw 5 
noży w 
bloku 

komplet 5 noży w bloku,  
- nóż szefa kuchni - długość ostrza 19 cm - nóż kuchenny, z szerokim ostrzem 
przy rękojeści, przeznaczony do siekania warzyw i krojenia mięsa 
- nóż do pieczywa - długość ostrza 23 cm - nóż z ząbkowanym ostrzem.  
- nóż typ santoku - długość ostrza 17 cm - Nóż typu azjatyckiego 
przeznaczony do -porcjowania mięsa i ryb oraz siekania warzyw. 
- nóż do pomidorów - długość ostrza 13 cm - Nóż z ząbkowanym ostrzem i 
do krojenia pomidorów oraz warzyw i owoców o śliskiej skórce. 
- nóż do skrobania - długość ostrza 8 cm - do obierania i oczyszczania warzyw 
i owoców. 

4 

59.  przybory 
kuchenne, 
sztućce, 
stojak, blok, 
łyżki 
(teflon): 

tworzywo nylonowe, odporne na wysoką temperaturę do 180 st. C Uchwyty 
ze stali nierdzewnej i drewna z oczkiem do powieszenia, stojak w formie 
drewnianego bloku, wyposażony w stopki antypoślizgowe  
Zestaw zawiera: Szpatułka, Cedzak (szumówka), Trzepaczka, Łyżka wazowa, 
Łyżka uniwersalna, Ubijak do ziemniaków,  

4 

60.  zestaw 
patelni 

Powłoka wewnętrzna Tytanowa, Powłoka zewnętrzna Stal nierdzewna 
Nienagrzewający się uchwyt, Grube dno 
Możliwość mycia w zmywarce Do każdych kuchenek 
1 x Patelnia 24 cm, 1 x Patelnia 28 cm, 1 x Patelnia 22 cm,  

4 

61.  zestaw 
desek do 
krojenia 

stojak wykonany  z tworzywa sztucznego.  
Deski w małym, średnim i dużym rozmiarze. 
Rowek na soki, Deski dwustronne, Antypoślizgowe podkładki, Materiał 
plastik, Nóżki antypoślizgowe tak 

4 

62.  termos 
konferencyj
ny do kawy 
o 
pojemności 
1,5 

Termos konferencyjny do kawy o pojemności 1,5 l. ścinki – stal nierdzewna, 
Pokrywka z pompką.  

6 
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63.  warnik do 
wody o 
pojemności 
10 

Warnik do wody o pojemności 10 l. Wykonany ze stali nierdzewnej. Uchwyty 
z tworzywa. Zintegrowany ociekacz. Zakres temperatury 55-100°C. 
Termostat. 
Zasilanie:230 V Moc:1.6 kWl 

2 

64.  lodówka 
barowa, 
podblatowa 
o 
pojemności 
60-88 l* 

Zawiasy drzwi montowane po prawej stronie 
Półki wsuwane temperatura min 3 °C, max. 10 °C 
AC 220 - 240V, 50/60 Hz 47 x 63 x 52,5 cm (SxWxG) 

1 

65.  stolik 
kawowy 2-
częściowy: 

Komplet dwóch stolików. Jeden większy, drugi mniejszy. Blat wykonany z 
MDF w kolorze dębowym, nogi stalowe malowane na kolor czarny.  
Wysokość [cm] 50/45 Szerokość [cm] 50/40 

1 

66.  wózek 
hotelowej 
obsługi 
pięter z 
pełnym 
zestawem: 

Długość: 1380 mm, Wysokość: 950 mm, Szerokość: 480 mm Nośność: 250 
kg, Kolor: Czarny 
Materiał korpusu: Aluminium Materiał półki: Polipropylen, 4 kółka 
samonastawne, Z hamulcem 
Średnica kół: 100 mm Ilość worków: 2 

2 

67.  odkurzacz:* Klasa energetyczna A 
Workowy, Ręczny 
Funkcje odkurzania, Regulacja mocy, Klasa reemisji kurzu- A Filtry i worki,  
Pojemność worka [l]-3,5 l, Wskaźnik napełnienia worka  
Zasięg pracy [m]12 m, Długość przewodu [m]9 m, Zwijacz przewodu, 
Końcówka do czyszczenia szczelin – min 2 worki na kurz, Mała ssawka 
uniwersalna-  Ssawka do parkietu, Koła Miękkie, obracane, Rura 
Teleskopowa Moc 650 W 

1 

68.  środki 
czystości i 
środki do 
dezynfekcji 

Szczegóły 
Neutralny, niskopieniący środek do codziennego mycia podłóg, Opakowania: 
butelka 1 l, kanister 10 l 
Można stosować do mycia mopem lub w automatach szorująco-
zbierających. 
Stosować 100 – 200 ml na 10 litrów wody (1 – 2 %).  

2 

69.  regał z 
bielizną 
hotelową 90 

Regał warsztatwowy 5 półek 80 kg   
Modułowy regał z mocnego tworzywa z pięcioma półkami o regulowanej 
wysokości.  
Pojemny i wytrzymały (80 kg na półkę)  
Rozmiar: 90 x 60 x 187 cm 
Liczba półek: 5 Kolor: czarny 

4 

70.  regał z 
bielizną 
hotelową 
120 

Regał warsztatowy  5 półek 70 kg Modułowy regał o szerokości 120 cm 
wykonany z mocnego tworzywa i o regulowanej wysokości. Wymiary w cm 
(dł./szer./wys.):120 x 60 x 187 

4 

71.  zestaw 
koszy do 
segregacji 
odpadów 
87L x 3, z 
kanałami 

Zestaw trzech pojemników z kanałami wentylacyjnymi.   
Uchwyt na worki na śmieci, Uformowane uchwyty w podstawie, 
Uformowana obręcz znajdująca się na spodzie pojemnika. Kolory pokryw: 
żółta, zielona oraz czarny.  Wymiary: 55,8 x 27,9 x 76,2 cm 

1 
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wentylacyjn
ymi Eco 

72.  stół 90/90 
wraz z 4 
krzesłami: 

STÓł  90x90cm + 4 KRZESŁA  
Typ: Krzesło dębowe naturalne pokojowe 
Ilość: 4 sztuki, Wysokość: 96 cm, Głębokość: 43 cm, Szerokość siedziska: 47 
cm, Wysokość siedziska: 47 cm 
Informacje dodatkowe: - Malowane ekologicznymi bejcami wodnymi 
- Nie wymagają montażu, siedzisko kolor szary 
Typ:  90x90cm- płyta melaminowana kolor dąb naturalny 
Szerokość: 90 cm, Długość: 90 cm, Wysokość: 77 cm 
Rozkładany: NIEROZKŁADANY 
 Nogi proste drewniane 6x6cm 

3 

73.  deska do 
prasowania 

Cechy produktu: 
powierzchnia prasowania (130 x 48 cm), 
długość przedłużacza: min 180 cm, 
antenka na kabel żelazka, wbudowane gniazdko, 
wygoda i bezpieczeństwo, stabilne, lakierowane nóżki, 
metalowy uchwyt na żelazko ze stacją parową, 
pod podkładem metalowa siatka, bawełniany pokrowiec Molton, śliska 
powłoka ułatwia prasowanie,  

2 

74.  drzwi 
zewnętrzne, 
jednoskrzydł
owe:  

Drzwi  zewnętrzne jednoskrzydłowe szerokość  80-90 cm. kolor orzech o 
drewnianej konstrukcji ramowej. 
Wypełnienie to system stabilizujący konstrukcję "plaster miodu". Całość 
pokryta płytą MDF okleinowaną w kolorze ciemny orzech, w komplecie z 
ościeżnicą prostą,  
W komplecie: jedno skrzydło: kierunkowe, zamek w standardzie na klucz, 
dwa zawiasy czopowe wkręcane / skrzydło, ościeżnica prosta, klamka z 
zamkiem 
Tylko dostawa bez montażu.  

1 

75.  roleta w 
kasecie 
dzień-noc, 
kolor 
stalowy, do 
jednostek 
mieszkalnyc
h 

Komplety na 4 okna, typ rolety dzień noc Rolety w Kasecie (bezinwazyjne) z 
prowadnicami Typ i kolor tkaniny – Jasny Brąz  
Kolor kasety- Biały Strona mechanizmu do uzgodnienia 
Prowadzenie przestrzenne każda roleta na osobnej części okna 
Okno 1:  
65/140 i 52/140 
Okno 2  
75/140, 65/140, 74/140 
Okno 3 
75/140, 65/140, 74/140 
Okno 4  
- 58/140 

4 

76.  roleta do 
sali 
wykładowej:  

rolety zaciemniające, jednostronnie gumowane, kolor brąz  z mechanizmem 
samohamującym, z montażem  
rozmiary  

1. 242/230 
2. 242/230 
3. 242/230 
4. 240/230 

 

4 
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77.  drzwi do 
jednostek 
mieszkalnyc
h z 
ościeżnicą i 
opaską, 
klamką i 
rozetą oraz 
wkładką:  

uszczelka drzwiowa, 2 sztuki regulowanych zawiasów, zestaw montażowy 
system mocowania zawiasów   
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA 
Wymiary drzwi wewnętrznych: 
1) drzwi 80/prawe /otwierane do wewnątrz 
2) drzwi 80/lewe /otwierane do wewnątrz 
3) drzwi 70/prawe /otwierane na zewnątrz 
4) drzwi 70/prawe /otwierane na zewnątrz 
Wysokość  
Wypełnienie - płyciny MDF i HDF okleinowane 
Przeszklenie szybą białą matową (satynową) 
skrócenie skrzydła maksymalnie o 40 mm 
WYKOŃCZENIE 
Skrzydło pokryte folią dekoracyjną 
skrzydła są zaokrąglone w technologii SOFTLINE 
Zamek o rozstawie 72 mm na klucz, patent lub wc 
3 zawiasy czopowe 
W skrzydłach WC podcięcie wentylacyjne 
klamka i rozeta z wkładka patentową- w zestawie 
Przed realizacją należy dokonać pomiarów z natury 

4 

78.  witryna 
cukiernicza 
* 

Witryna chłodnicza wolnostojąca okrągła o pojemności 400L w kolorze 
czarnym. oświetlenie LED  
cztery półki z hartowanego szkła o regulowanej wysokości, drzwiczki szklane 
z funkcją samo-zamykania, szkło hartowane, bezpieczne 
Zakres temp. pracy +2~ +8°C funkcja automatycznego rozmrażania, 
sterowanie nadstawką za pomocą sterownika elektronicznego z 
wyświetlaczem temperatury. 
Cztery z wbudowanymi kółkami.  
Pojemność [L]: 400 Średnica [mm]: 680 
Wymiary (DxSxW) [cm]:  68x68x175 
Wysokość [mm]:  1750 

1 

79.  profesjonaln
a kostkarka 
do lodu * 
 

kostkarka do lodu, przeznaczona do lokali gastronomicznych, obudowa ze 
stali nierdzewne. 
Urządzenie wytwarza kostki metodą zalewową. W jednym cyklu min 12 
kostek. Nie wymaga podłączenia do bieżącej wody. 
Wymiary (dł.; szer.; wys.):36x40x42 cm 
Zasilanie:230 V 
Wydajność orientacyjna: 15 kg/dobę 
Moc: 200 W Poj. zasobnika na lód: 4.5 l 

1 

* wymagany okres gwarancji 24 miesięcy 
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Załącznik nr 1F 
OR.272. 2 .2021 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Dla Części 6 Dostawa wyposażenia do pracowni technologii gastronomicznej w ZPEW w Lwówku Śląskim 
w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu 
„Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego” 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:  

Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych  
ul. Parkowa 9 
59-600 Lwówek Śląski 
Pomieszczenia w kompleksie szkoły przy ul. Parkowej i Pałacowej na parterze I i II piętrze  

2. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi 
koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek oraz wniesienie do 
wskazanych pomieszczeń. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy.. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy na przedmiot zamówienia, o ile w 
postępowaniu nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji jako kryterium oceny i Wykonawca nie 
przewidział wydłużenia okresu gwarancji.  

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych 
oraz etykiety. 

6. Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu. 
7. Zakres tolerancji wymiarów 
Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od 
podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie 
w projektowanej lokalizacji pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma 
w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ. 
 
 

Lp. Nazwa Opis minimalnych wymaganych parametrów Ilość szt.  

1 zmywarka do naczyń 
* 

obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304,oddzielne 
ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej, 
dwuwarstwowe drzwi, 1 cykl mycia o długości 120 
s, wydajność : do 30 koszy/h, zużycie wody na 1cykl 
mycia:2-2,5 l, temp. wody myjącej 62 stopnie 
,płuczącej 85 stopni, bojler o 
pojemności/mocy:3,5l/2,5kW,moc pompy 
0,1KM,termostat bezpieczeństwa dla bojlera 105 
stopni do 99 stopni C, współczynnik szczelności 
pompy: IP44,sterowanie manualne, wymiary 
570*600(370)*830 mm, wymiary kosza: 
500*500,moc : 3,50 kw, napięcie : 230 V, waga 57 
kg, temp. wody myjącej 62 stopnie, temp. wody 
płuczącej 85 stopni C; 

1 
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Dostawa montaż i uruchomienie. 

2 piec konwekcyjno 
parowy* 

sterowanie elektroniczne, pojemność: 5*GN/1, 
odległość między prowadnicami(mm): 66mm, 
wymiary zewnętrzne (mm): 730*784x(H)700mm, 
ilość wentylatorów: 1 z autorewersem, zakres 
temp, od 100 do 275 stopni C, nawilżanie: 
bezpośrednie, pojemność komory: 5*GN1/1, 
Timer: od 10 d0 120 min, moc(W): 7,8 kW, napięcie 
(V): 400, waga: 78,4 kg; 
Dostawa montaż i uruchomienie. 

1 

3 stoły produkcyjne stół roboczy z półką dolną o wymiarach 60*70*85 
cm wykonane ze stali nierdzewnej, grubość blachy: 
0.8-1mm, regulacja wysokości nóżek: -1do 2 cm, 
wys. rantu 4 cm, półka dolna,  

5 

4 kuchenka indukcyjna 
z piekarnikiem* 

szerokość: 60 cm, wysokość 87,5 cm, głębokość: 60 
cm, wymiary: 60* 87,5* 60 cm, waga:55 kg, kolor: 
Inox, piekarnik elektryczny, rodzaj płyty: 
ceramiczna, moc(W)2*1200W,1*1800W,1*2300W, 
pojemność piekarnika l:38, ilość funkcji piekarnika 
5 Dostawa montaż i uruchomienie. 

1 

5 zlewozmywak z 
instalacją ciepłej i 
zimnej wody* 

ciepła i zimna woda, klasyczny zlewozmywak 
kuchenny, przestrzeń aluminium szczotkowanego, 
obrotowe, kran mosiężny, mikser 360 stopni, obrót 
pojedynczy, typ spray: pull down, funkcja ciepłej i 
zimnej wody, podłączony do istniejącej instalacji, 
Dostawa montaż i uruchomienie. 

1 

6 zestaw garnków 2 patelnie, 4 garnki, 5 pokrywek szklanych, rondel, 
pojemność: garnek: 2,9l, garnek 2l,garnek 5l, 
garnek 6,1 l, rondel 1,5 l, średnica , garnek 18 cm, 
garnek 20 cm, garnek 22 cm, garnek 24 cm, 
patelnia 24 cm, patelnia 28 cm, rondel 16 cm, 
możliwość używania na kuchniach indukcyjnych, 
możliwość stosowania w piekarniku, możliwość 
mycia w zmywarce, pokrywka z funkcją 
odcedzania, profile boczne ułatwiające odcedzanie, 
równomierna dystrybucja ciepła, wewnętrzna 
miarka, stal nierdzewna, kolor srebrny,, 

2 

7 zestaw noży 
kuchennych 

1 nóź do skrobania 8 cm,1 nóż do pomidorów 13 
cm, 1 nóż typu Deba 12 cm, 1 nóż szefa kuchni 
15cm, 1 nóż szefa kuchni 19 cm, 1 nóż Santoku 17 
cm, 1 nóż do chleba 23 cm, odporne na korozję i 
zniszczenia, wykonane ze stali nierdzewnej o 
twardości 53HRC, możliwość mycia w zmywarce, 

1 

8 maszynka do 
mielenia* 

bieg wsteczny, maksymalna średnica otworów 7, 
minimalna średnica otworów 5, moc: 1400 W, 
wydajność mielenia min 1,7 kg/min 

1 
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9 Frytkownica* pojemność koszyka 1,2, pojemność misy 2,1, moc 
1900, zasilanie : 230 - 240 V/50-60 HZ, sterowanie 
elektroniczne, termostat regulowany, możliwość 
mycia części w zmywarce, otwierana 
automatycznie z okienkiem podglądu, pokryta 
powłoką nieprzywierającą. 

1 

10 kuchenka indukcyjna 
* 

rodzaj płyty elektryczna, przyłącze jednofazowe 
(230 V), moc przyłączeniowa: 10,3 kW, liczba 
palników 4, rodzaj piekarnika elektryczny, 
prowadnice drabinkowe, czyszczenie parowe, 
konstrukcja: szuflada, komunikacja: timer, 
wyświetlacz, zegar, minutnik, sterowanie: pokrętła, 
przyciski, wykonanie rusztu: żeliwny, pojemność 
piekarnika  65 l, szer.50 cm, wys.85cm, głębokość 
60 cm, waga: 39 kg; 
Dostawa montaż i uruchomienie. 

2 

11 Sokowirówka* moc 700 W, poziom obrotów: 2, szerokość otworu 
wsadowego: 73 mm, pojemność 2 litry, regulacja 
obrotów: mechaniczno-skokowa, pojemnik na sok, 
wyjmowany zbiornik na miąższ, możliwość mycia w 
zmywarce, 

1 

12 robot kuchenny 
wieloczynnościowy* 

moc 1400 W, pojemność misy roboczej: 6,7 litra, 
regulacja obrotów: elektroniczno-płynna, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, możliwość 
mycia w zmywarce, funkcje: miksowanie, 
rozdrabnianie, mieszanie, ubijanie piany, mielenie 
mięsa, krojenie na plastry, zagniatanie ciasta, cięcie 
w kostkę, krojenie na frytki  

1 

13 zastawa stołowa, 
sztućce i szkło 
stołowe 

zastawa stołowa: liczba elem. w zestawie min 18, 
materiał porcelana, talerz obiadowy: płytki-
średnica:27,0cm, talerz obiadowy głęboki 
średnica:23,0cm, talerz deserowy średnica:19,0, 
skład zestawu:6* talerz obiadowy płytki, 6 * talerz 
obiadowy głęboki, 6 * talerz deserowy, sztućce: stal 
nierdzewna 18-10, ilość elementów: 24, 6* nóż 
obiadowy, 6* widelec obiadowy, 6* łyżka 
obiadowa, 6*łyżeczka do herbaty, przezroczyste 
szklanki do napojów ze szkła 260 ml do wody, 
napojów,  

1 

14 stoły * stół wymiary: 74,5 * 182,7(s)*75*(g)cm, materiał: 
polietylen, nogi i rama ze stali nierdzewnej, waga: 
16,5 kg, złożony: 4,5 (w)* 182,7(s)*  75 (g) cm, nie 
wymaga montażu,  

1 

15 kosz na pojemniki i 
segregowane odpady  

pojemność 40 litrów, wymiary: 496*296* 425 
wys.mm, materiał: wysokiej jakości tworzywo 
sztuczne, pokrywa, z klapą, otwieranie za pomocą 
dźwigni nożnej z komorami do segregacji, liczba 
komór:3, waga: 4kg 

1 

16 środki ochrony 
indywidualnej 

kitel kucharski, spodnie kucharskie, zapaska 
kucharska długość 50 cm, czapka kucharska tzw.: 

5 
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budyniówka, możliwość prania w temp 60st., 
przewiewna, elanobawełna, rozmiar L  

17 drobny sprzęt do 
obróbki wstępnej 

mandolina -szatkownica do warzyw, materiał: stal 
chromowo- niklowa18/10, tworzywo sztuczne,5 
wymiennych noży z tworzywa sztucznego, można 
myć w zmywarce,3 noże do plastrów, grubość 1,5 
mm, 2,5 mm i 3,5 mm, noże do pasków, wiórków, 
grubość: 3,5 mm i 7 mm, uchwyt dociskający, 
tworzywo sztuczne, pojemnik na noże;  

2 

18 umywalka z 
dopływem do ciepłej 
i zimnej wody, z 
dozownikiem mydła 
oraz pojemnikiem na 
ręczniki papierowe, 
kosz z klapą 

sposób montażu meblowa, kształt prostokątna, 
materiał: ceramika, dłuższy bok: 60cm, krótszy bok: 
45 cm, kolor biały, waga: 13,6 kg,, dozownik do 
mydła : naścienny, dozowanie: ręczne, materiał: 
metal, brak zasilania, pojemność 200 ml, szer:7,3 
cm, wys.21 cm, pojemnik na ręczniki papierowe: 
pojemność ok.600 sztuk, wymiary: wys.270mm-
szerokość 270 mm, głębokość 120 mm, sposób 
dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru 
powoduje wysunięcie kolejnej, kosz z klapą:12 l, 
plastik, bezdotykowy; 
Dostawa montaż i uruchomienie. 

1 

19 urządzenie do 
rozdrabniania 
warzyw i owoców* 

moc silnika 1100 W, konstrukcja: metalowa 
obudowa, pojemność kielicha 2l, pojemność misy 
roboczej 2 l, wyposażenie: nóż ze stali nierdzewnej, 
pokrywa, popychacz, szpatułka, tarcza 
rozdrabniająca, tarcza tnąca,  

1 

20 krajalnica z 
przystawkami* 

korpus z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 
304, do cięcia ukośnego, średnica noży: 300 mm, 
szerokość cięcia: max 200 mm, grubość cięcia: 0,5- 
15 mm, przyłącze elektryczne: 230 wolt/1 moc 
/50Hz, moc: 250 watów, wymiary zewnętrzne: szer. 
głęb. wys: 576* 465*430 mm. 

1 

21 urządzenie do 
rozdrabniania mięsa* 

liczba prędkości:2, maksymalna średnica otworów: 
8mm, minimalna średnica otworów 3 mm, moc: 
200 W, wydajność mielenia 2,5 kg,  

1 

22 maszyna uniwersalna 
z kompletem 
przystawek* 

materiał obudowy: aluminium, materiał tarcz 
tnących: stal nierdzewna, materiał uchwytów: stal 
nierdzewna, napięcie: 230 V, moc: 750 W, prędkość 
obrotowa tarcz 300 obr/min, liczba tarcz tnących 5 
sztuk, średnica tarcz 20,5 cm, wymiary: 59,00* 
24,00*54,00cm, waga:24, 60 kg, 
Dostawa montaż i uruchomienie. 

1 

23 komplet naczyń i 
drobnego sprzętu 
kuchennego 

talerz obiadowy 25 cm, talerz deserowy 19 cm, 
miska do zupy: 750 ml; po 12 szt. porcelana, biała 
bez wzoru, możliwość mycia w zmywarce 
przemysłowej  

1 

24 krzesła pasujące do 
stołu z pozycji 14 

Wys. krzesła: 95 cm, wys. Siedziska: 44, 5 cm, 
szerokość: 40 cm, głębokość: 39 cm, max. 
Obciążenie do 100 kg, 

2 
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25 ekspres do kawy* typ ekspresu: automatyczny, ciśnienie 19 barów, 
moc: 1500 W, rodzaj kawy: ziarnista, zmielona, 
system spieniający mleko: zintegrowany, młynek: 
ceramiczny, pojemność zbiornika na wodę: 1,7 
litra, pojemność zbiornika na kawę: min 300 G, 
ekran dotykowy, wyświetlacz LCD, filtr, 

1 

26 Sokowirówka* moc : 1250 W, pojemność pojemnika:3 l, regulacja 
obrotów: mechaniczno-skokowa, liczba poziomów 
obrotów:2, pojemnik na sok, wyjmowany zbiornik 
na miąższ, możliwość mycia w zmywarce, 

1 

27 Warnik* moc: 2250 W, pojemność 12 l, napięcie 230 V,, 
wymiary w mm: 345* 370x(H) 410, pokrywka z 
bezpiecznym systemem zamykania typu Twist Lock, 
niekapiący kran, czytelny wskaźnik poziomu wody, 
stała temp. grzania wody: 96stopni C, czas 
zagotowania pełnego zbiornika 30 min;  

1 

28 Mikser* zasilanie sieciowe 230-240 V,50-60 Hz, moc silnika: 
450 W, regulacja obrotów: mechaniczna-skokowa, 
liczba poziomów obrotów:5, pojemność misy 
roboczej: 3l, wyposażenie: dodatkowe końcówki do 
mieszania, dodatkowa misa, końcówki do ubijania, 
stojak z misą obrotową,  
Dostawa montaż i uruchomienie. 

1 

29 Patelnie 3 szt patelnia 22 cm, patelnia 24 cm, patelnia 28 cm, 
rączka, powłoka wewnętrzna: tytanowa, , powłoka 
zewnętrzna: stal nierdzewna,  

1 

30 pojemnik na odpadki pojemność 45 l, stal nierdzewna, wys.48 cm, liczba 
komór 3, waga: 6 kg, z klapą, z komorami do 
segregacji, wieko podnoszone dźwignią nożną; 

1 

31 krajalnica 
wieloczynnościowa* 

moc maks.150 W, waga ok: 4,20 kg, szerokość 365 
mm, wysokość 235 mm, głębokość: 265 mm, 
zasilanie: 230 v-50 Hz; 

1 

32 rożen elektryczny* wymiary: 850*400*480 mm, napięcie zasilania: 
3NPE 230/400 V50 Hz, moc całkowita: 5,0 kW, 
płynna regulacja temp. w zakresie:50 stopni C-250 
C, ilość widelców 3, klasa zabezpieczająca przed 
pożarem elektrycznym, stopień ochrony: IP21, 
zasilanie silnika: 12 V, max, czas opiekania: 90 min, 
jednorazowy wsad np. kurczaków 6, zasilany 
prądem jednofazowym o 230 V o mocy 3, 2 kW  
Dostawa montaż i uruchomienie. 

1 

* wymagany okres gwarancji 24 miesięcy 
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Załącznik nr 1G 
OR.272. 2 .2021 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Dla Części 7 Dostawa wyposażenia do pracowni technik hotelarstwa w ZSOZ w Gryfowie Śląskim  
w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu 
„Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego” 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod adres:  
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  
ul Kolejowa 16 i Wojska Polskiego 20 
59-620 Gryfów Śląski  
Pomieszczenia na parterze I i II piętrze 
2. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki transportu oraz ponosi 

koszty usunięcia ewentualnych uszkodzeń podczas dostawy. Zapewnia rozładunek oraz wniesienie do 
wskazanych pomieszczeń. Ponadto zmontuje, zamontuje i uruchomi wskazane elementy dostawy. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy na przedmiot zamówienia, o ile w 
postępowaniu nie przyjęto wydłużenia okresu gwarancji jako kryterium oceny i Wykonawca nie 
przewidział wydłużenia okresu gwarancji.  

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych 
oraz etykiety. 

6. Dostawy objęte zamówieniem nie będą się powtarzać ani podlegać wznowieniu. 
7. Zakres tolerancji wymiarów 
Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od 
podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie 
w projektowanej lokalizacji, pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma 
w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ. 
 

lp Nazwa Opis minimalnych wymaganych parametrów Ilość szt.  

1 tablica szkolna biała sucho 
ścieralna: * 

tablica sucho ścieralna magnetyczna biała w 
ramie aluminiowej 240x120 cm 
Dostawa i montaż. 

1 

2 tablica flipchart: * Flipchart 70x100cm  2 

3 stoły i krzesła: * 4 ławki szkolne  2-os z blatem o wymiarze 
1300x500 m i krzesła  szkolne sztuk 8 - 
Wymiary zewnętrzne [mm] (wys. x szer. x 
gł.) 780/450 x 460 x 500 

4 

4 pomocnik kelnerski* Wielofunkcyjny wózek hotelowy do pełnej 
obsługi hotelowej. Zbudowany na solidnej i 
sztywnej platformie z dwoma kołami 
skrętnymi dla maksymalnej zwrotności. 
Wykonany z konstrukcji nośnej z rur 
stalowych lakierowanych proszkowo, ścianki 

1 
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i półki z płyty mdf w okleinie z tworzywa 
sztucznego, drewnopodobnej w kolorze 
ciemny brąz. Wyposażony w trzy szerokie i 
głębokie półki, z czego dwie przestawne. 
Wyposażenie: - 3 półki oraz 2 worki na 
bieliznę o wymiarach nie mniejsze niż 
450/320/880, wykonane z poliestru, 4 kółka 
o średnicy nie mniejsze niż 12 cm z czego 
2 kółka skrętne, górna kuweta na akcesoria 
Wymiary wózka nie mniejsze niż: 
1420x450x1200 mm (długość x szerokość x 
wysokość) 

5 bielizna i zastawa stołowa Zestaw obiadowy na 12osób porcelana 
biała, proste, bez wzoru, Talerze płytkie, 
głębokie, deserowe 
Serwis kawowy na 12 osób porcelana biała, 
proste, bez wzoru, 12 szt filiżanek i 
talerzyków, imbryk min 1l objętości, 
cukiernica, dzbanuszek/mlecznik 
komplet sztućców dla 12 osób stal 
nierdzewna grubość 3 mm zestaw zawiera 
po 12 szt. widelców, noży i łyżek 
obiadowych 12 szt łyżeczek do herbaty i 
widelczyków do ciasta, ponadto łyżka 
wazowa łyżka do sosów, łyżeczka do cukru, 
łyżki do sałat, sałatek, ziemniaków, widelce 
do mięsa i ziemniaków  
naczynia i sztućce możliwość mycia w 
zmywarkach do naczyń 
 obrusy żółty, zielony, niebieski, czerwony 
(140,220cm), bieżniki, serwetki płócienne. 

4 

6 Taca10 Taca antypoślizgowa okrągła śr. 35 cm 10 

7 Drobny sprzęt kelnerski Sprzęt kelnersko barmański: 
1. - Blender - 1 sztuka 
2 prędkości 
pojemnik 1,25 l z poliwęglanu w komplecie 
Napięcie: U – 23V 
Głębokość D- 180 mm 
Wysokość H – 370 mm 
Moc elektryczna – 0,38 KW 
Pojemność – V 1,25 l 
2. Wyciskarka do cytrusów – 1 sztuka 
Wyciskarka do owoców cytrusowych. 
Korpus wykonany z lakierowanego 
żeliwa i stali nierdzewnej. Sito na owoce o 
średnicy 120 mm 
długość: 185 mm 
szerokość: 225 mm 
wysokość: 710 mm 
średnica: 120 mm 

20 
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materiał: stal nierdzewna , żeliwo 
kolor: inox lub czarny 

8 Elementy do dekoracji 
stołów 

Zestaw flakon i serwetnik, cukiernica 
Stylistycznie dopasowane do naczyń z poz. 6 

10 

9 Karty menu Okładka na menu format A4 10 

10 apteczka z wyposażeniem 
do udzielania pierwszej 
pomocy wraz z instrukcją o 
zasadach 
udzielania pierwszej 
pomocy sztuka 

Apteczka w walizce  + opatrunki 
hydrożelowe 
 
Okres trwałości nie mniejszy niż 12 miesięcy  

1 

11 środki ochrony 
indywidualnej 

Fartuch ochronny, obuwie profilaktyczne, 
rękawiczki, czepek rozm. L 

10 

12 środki i sprzęt do 
utrzymania stanowiska 
pracy w czystości 

Odłączany odkurzacz ręczny: tak Szerokość 
produktu:119 cm Wysokość produktu:22.5 
cm Głębokość produktu:25.5 cm Waga 
produktu:2,3 kg Kolor dominujący: biały 
Zasilanie: akumulatorowe Napięcie 
akumulatora:25.2 V Moc:150 W Pojemność 
zbiornika na kurz:0.3 l Czas ładowania:6 min 

1 

13 Stół stalowy lub blat 
roboczy 

stal nierdzewna40x190x60cm 1 

14 naczynia i drobny sprzęt 
kuchenny 

zestaw desek 1kmpl (Kształt: prostokątna 
Długość:29 cm Szerokość: 19.5 cm zestaw 4 
desek w  stojaku, tworzywo sztuczne),syfon 
do bitej smietany 1 szt (Rodzaj: syfon 
Przeznaczenie:d o bitej śmietany Pojemność 
syfonu:0.5 l, Wymiary (mm): ø80x(H)260 
Naboje w komplecie: 25 sztuk), zestaw do 
carvingu 1 szt(Ilość elementów - 22 zestaw 
zawiera: noże do obierania, dekorator do 
warzyw i owoców, nóż piłę, dwustronny nóż 
do kulek, nóż w kształcie dziobu, noże 
wykonane ze stali nierdzewnej),  

parowar 1 szt (Kolor：Srebrny 

Fukcje produktu：Ryba na parze ;Mięso na 
parze; Gotowane ziarna na parze ;Warzywa 
na parze; Gorący posiłek ;Gulasz ;Jajka na 
parze 
Materiał nadający się do kontaktu z 
żywnością, wolny od BPA Trzy pojemniki: 
Pojemność 3*3000ml Parowanie w ciągu 30 
sekund 
60 minutowa funkcja pomiaru czasu 
Dodawanie wody bez otwierania pokrywy. 
Ochrona przed brakiem wody Przezroczyste 
transparentne pojemniki Podstawka 
gromadząca płyny Oddzielna miska na ryż 
Wskaźnik wody Moc:800 W Pojemność:9 l 
Programator czasowy:mechaniczny 

1 
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Szerokość produktu:31 cm 
Wysokość produktu:39 cm 
Głębokość produktu:24 cm 
Waga produktu:2 kg 
Konstrukcja antypoślizgowa, konstrukcja 
termiczna i konstrukcja zwijania kabla w 
dolnej części parowaru), zestaw przyborów 
kuchennych : ZESTAW PRZYBORÓW 
KUCHENNYCH 7el. W STOJAKU MARMUR 
Specyfikacja: 
Materiał: Nylon (odporny na wysokie 
temperatury) + Tworzywo sztuczne 
Przybory posiadają oczka do zawieszenia 
Stabilny stojak imitujący marmur 
Elegancki wygląd 
Profesjonalna jakość 
Łatwe w użytkowaniu i utrzymaniu czystości 
Waga: 0,42 kg 
Zestaw zawiera: 
Łyżka wazowa - dł: 30 cm 
Łyżka cedzakowa  - dł: 36 cm 
Szpatułka z otworami - dł: 35 cm 
Trzepaczka - dł: 33 cm 
Ubijaczka do ziemniaków - dł: 33 cm 
Łyżka z otworami - dł: 34 cm 
Stojaka - 11 x 11 x 18 cm 
 

15 zlewozmywak 
dwukomorowy z instalacją 
ciepłej i zimnej wody* 

Stół ze zlewem 2-komorowym z prawe 
strony i półką, 1200x600x850mm 
Dostawa i podłączenie do istniejącej 
instalacji.  

1 

16 Chłodziarka z zamrażarką* poj.165l, szer. 49,5 cm,wys.143cm, gł.56,2 
cm  
Pojemność całkowita: min 310 l 
Szerokość produktu: 54 cm 
Wysokość produktu:184 cm 
Głębokość produktu:60 cm 
Rodzaj: dwudrzwiowa 
Zmiana kierunku otwierania drzwi: Czas 
utrzymania temperatury:18 h 
No Frost: Pozostałe półki i pojemniki: półka 
na drzwiach, szuflada na warzywa i owoce, 
tacka na jajka 
Funkcje: oświetlenie LED, szybkie mrożenie 
Sterowanie: mechaniczne, wewnętrzne 
Chłodziarka Pojemność użytkowa 
chłodziarki: min 213 l 
Liczba półek w chłodziarce:3 
Zamrażarka Położenie zamrażarki: na dole 
Pojemność użytkowa zamrażarki:87 l 

1 
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Liczba komór w zamrażarce:3 
Zdolność zamrażania:5 kg/24 h 
Efektywność energetyczna 
Klasa efektywności energetycznej: A+ 

17 Zmywarka do naczyń* 60x60cm. 51kg,6 programów Kolor 
dominujący: srebrny/szary 
Pojemność:13 kompletów 
Szerokość produktu:59.8 cm 
Wysokość produktu:81.5 cm 
Głębokość produktu:55 cm 
Waga produktu:36 kg 
Liczba programów zmywania:6 
Panel sterujący: zintegrowany 
Sterowanie: elektroniczne 
Temperatury zmywania (st. C):40, 45, 50, 65, 
70 
Funkcje: czujnik załadunku, czyszczenie 
zmywarki, możliwość podłączenia ciepłej 
wody, mycie naprzemienne, opóźniony start 
Komunikacja: sygnalizacja świetlna sygnał 
akustyczny końca pracy, wskaźnik braku 
nabłyszczacza, wyświetlacz elektroniczny 
zabezpieczenie przed dziećmi, 
zabezpieczenie przed przepełnieniem, 
zabezpieczenie przed zalaniem 
Załączone wyposażenie: wąż dopływowy, 
wąż odpływowy  
Efektywność energetyczna 
Klasa efektywności energetycznej: A++ 
Roczne zużycie energii:262 kWh 
Roczne zużycie wody:2660 l 
Zużycie energii na cykl:0.92 kWh 
Zużycie wody na cykl:9.5 l 
Klasa zmywania:A 
Klasa suszenia:A 

1 

18 Podgrzewacz do potraw i 
talerzy* 

PODGRZEWACZ DO POTRAW z chochlą w 
zestawie 4 litry 2 sztuki.  
Zestaw wykonany z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej i szkła Zestaw składa się z : 
- metalowego stojaka 
- szklanego naczynia  
- pokrywa z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej polerowana na wysoki połysk 
- jedna świeca podgrzewająca żywność 
- nadaje się do zmywania w zmywarkach 
- szklany wkład można używać w 
mikrofalówkach 
wymiary: 
Szerokość: 31 cm 
Średnica: 22 cm 

5 
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Wysokość całkowita: 28 cm 
Wysokość bez przykrywki: 21,5 cm 
Podgrzewacz dwukomorowy ( 2 
sztuki):Pojemność naczynia : 2 x 1,6l 
2 x misa szklana :  25 x 19 x 5,5 cm, 
pojemność 1,6 l 
wymiary podgrzewacza 51,5 x 31,5 x 13,3 
cm. 
możliwość mycia w zmywarce : tak 
możliwość chłodzenia potraw w lodówce : 
tak 
skład zestawu : stojak, 2 x misa szklana, 2 x 
pokrywka, 2 x świece, opakowanie fabryczne 
Pokrywa i stelaż wykonane z doskonałej stali 
nierdzewnej 18/10. Zastosowane szkło 
żaroodporne jest przeznaczone do pracy w 
zakresie temperatur -25° / +260°. Stal 
nierdzewna chromowana o najwyższym 
poziomie połysku oraz polerowane uchwyty. 
Wszystkie części kompletu można myć 
oddzielnie, co pozwala w łatwy sposób 
utrzymać go w należytej czystości . Nadaje 
się również do mycia w zmywarkach.  

19 Kuchnia elektryczna* Parametry fizyczne 
zasilanie 230V 
Pojemność piekarnika:60 l 
Szerokość produktu:50 cm 
Wysokość produktu:85 cm 
Głębokość produktu:60 cm 
Waga produktu:37.2 kg 
Dane szczegółowe 
Rodzaj płyty: ceramiczna 
Liczba pól grzewczych/palników:2 
Rodzaj piekarnika: elektryczny 
Prowadnice: brak informacji 
Funkcje: grill 
Sterowanie: pokrętła 
Załączone wyposażenie: taca 
Cechy dodatkowe: dwuwarstwowe drzwi z 
pełnego szkła, oświetlenie w piekarniku, 
schowek na akcesoria 
Efektywność energetyczna 
Klasa efektywności energetycznej: A 
Zużycie energii - grzanie 
konwencjonalne:0.85 kWh/cykl  

1 

20 Kuchenka mikrofalowa* 29,7x42,8x51,7, 1000w, średnica talerza 
32cm 

1 

21 Wózek kelnerski z 
wyposażeniem* 

2 półkowy stal nierdzewna 2 
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22 ekspres do kawy i herbaty* Ekspres automatyczny Kolor dominujący: 
srebrny/szary 
Materiał: metal 
Pojemność zbiornika na wodę:1,4 
Szerokość produktu:28 cm 
Wysokość produktu:40.5 cm 
Głębokość produktu:42 cm 
Waga produktu:13.5 kg 
Dane szczegółowe 
Moc:1350 W 
Ciśnienie:15 bar 
Rodzaj ekspresu: automatyczny 
Rodzaj kawy: ziarnista 
Rodzaj naczynia na kawę: kubek/filiżanka 
Wbudowany młynek: Tak 
Sterowanie: elektroniczne 
Załączone wyposażenie: filtr do wody 
Rodzaje regulacji: ilość kawy, moc kawy, 
stopień zmielenia kawy, temperatura kawy 
Funkcje: automatyczne czyszczenie, 
automatyczne wyłączanie, personalizacja 
ustawień, podtrzymywanie temperatury, 
podgrzewanie filiżanek, spienianie mleka 
Komunikacja: lampka kontrolna, wskaźnik 
konieczności odkamieniania, wskaźnik 
poziomu wody, wyświetlacz 

1 

23 tablica flipchart: * tablica na trójnogu  70cm  na 100 cm 1 

24 krzesło obrotowe: * Fotel obrotowy na kółkach z 
podłokietnikami  
Kolor obicia: Czarny 
Kolor korpusu: Czarny 
Materiał obicia: Skóra sztuczna 
Głębokość mebla:47 cm 
Szerokość mebla:50 cm 
Wysokość mebla:110 cm 
Szerokość siedziska:52 cm 
Głębokość siedziska:47 cm 
Maksymalna wysokość siedziska: 55 cm 

2 

25 sejf depozytowy: * SEJF KASETKA NA PIENIĄDZE ZAMEK 
CYFROWY Czarny Wymiary zewnętrzne 
[WxSxG] 
200 x 420 x 370 [mm]Wymiary wewnętrzne 
[WxSxG]190 x 410 x 340 [mm]Waga13 kg 

1 

26 środki ochrony 
indywidualnej: strój 
służbowy:  

zestaw damski; spódnica szara (wiskoza 35% 
poliester 60% elastan 5%(, bluzka(biała, 
bawełna 85%, poliester 15%), kamizelka 
szara wiskoza 35%  poliester 60%  elastan 
5%)(rozmiar 38/M). 
Zestaw męski; spodnie(bawełna 75%, nylon 
20%, elastan 5% ), koszula (bawełna 60%, 

1 
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poliester 40%), kamizelka (wiskoza 35%, 
poliester 60%, elastan 5%) Rozmiar M 

27 środki ochrony 
indywidualnej: strój 
roboczy:  

zapaska damska, zapaska męska, fartuch 
gastronomiczny, rękawiczki, czepek po 10 
szt. 

1 

28 jednostka mieszkalna 
wyposażona w: łóżko, 
pościel, bieliznę 
pościelową, szafę lub 
wnękę z wieszakami, 
stolik nocny lub szafkę, 
krzesło, biurko, radio, 
lustro, bagażnik, wieszak na 
wierzchnią odzież, zestaw 
ręczników, wyposażenie 
dodatkowe (igielnik, torba 
na bieliznę, środki 
higieniczne, zestaw 
kosmetyków 
hotelowych, elementy 
dekoracyjne, materiały 
informacyjno-reklamowe): 
* 

Łóżko Hotelowe  80x200 cm, lite drewno, 
zagłówek, nogi 10 cm wys. z materacem wys 
24, kokosowe wypłeninie, zdejmowany 
pokrowiec 
Komplet pościeli  140X200cm 60x70 1 cm 
Pasy adamaszek (satynowo- atłasowy) 100% 
bawełna  
 
Prześcieradło Hotelowe gładkie na gumkę 
80x200 cm 100% bawełna Białe 
Szafa/2 drzwi, biały, 79x176 cm, płyta 
głębokość 55cm 
 
Wieszak hotelowy antykradzieżowy bukowy 
Wieszak hotelowy drewniany, wykonany z 
jasnego, lakierowanego drewna bukowego, 
wyposażony w antykradzieżowe metalowe 
kółko oraz metalową poprzeczkę, szerokość 
ramion ~45 cm. zestaw 10 sztuk 
Stolik nocny  do hotelu szerokość - 45 cm,- 
wysokość - 40 cm,- głębokość - 45 cm, płyta 
Ręcznik Hotelowy  70x140 cm Biały 100% 
bawełna 500 gr/m2 
Ręcznik Hotelowy 50x100 cm Biały 100% 
bawełna 500 gr/m2 
Stopka hotelowa  PL 50x70 cm Biały 
Bawełna 650 gr/m2 
Zestaw do szycia hotelowy: pakowanie 
saszetka wykonana z papieru, w zestawie: 1 
igła, 6 kolorowych nitek, 2 guziki, 1 agrafka. 
produkt z opisem oraz piktogramem grubość 
papieru 0,15mm, gramatura 120gram, 
Rozmiar opakowania/saszetki szerokość: 
8cm 
długość: 10cm 
Czepek kąpielowy 
Hotelowe torebki higieniczne do WC 250 
sztuk 
Kapcie pluszowe hotelowe 1 szt., bawełna, 
rozmiar uniwersalny 
Czyścik do obuwia  

1 komp.  

29 telewizor: * LED Kolor: czarny Przekątna ekranu (cale): 
min 32" HD, Smart TV/Android TV 
Liczba złączy HDMI: 3 
Liczba złączy USB: 2 

1 
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Odświeżanie obrazu: 50 Hz 
Jasność: 220 cd/m² Czas reakcji: 6.5 ms 
Liczba głośników: 2 Łączna moc głośników: 
10 W Klasa efektywności energetycznej: A 
Złącza: Common Interface, cyfrowe wyjście 
optyczne, HDMI, RJ-45, USB, wyjście 
słuchawkowe, złącze antenowe, złącze 
kompozytowe, WiFi 
Tuner: DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-T2 
Załączone wyposażenie: pilot, przewód 
zasilający 

* wymagany okres gwarancji 24 miesięcy 
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