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……………………………………..
miejscowość, data

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz cenowo – techniczny (opis przedmiotu zamówienia) dla zadania nr 1
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej (sprzęt AGD)
Cena ofertowa musi byd podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku)

Przedmiot zamówienia
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Frytkownica beztłuszczowa z koszem obrotowym
pojemnośd oleju: 1,2 litra, obrotowy kosz osadzony pod kątem 15º o pojemności 1 kg
składany uchwyt kosza, system “EASY CLEAN”, zimne ścianki, regulowany termostat 150 do
190°C, teflonowe wnętrze zabezpieczone przed przywieraniem, 2 wymienne filtry
okienko podglądowe, pojemnik na skropliny, moc wejściowa 1800 W
Czajnik elektryczny
Element grzejny - płaska grzałka płytkowa , Wykonanie - stal nierdzewna
Pojemnośd *l+ - 1.7 , Filtr ,Obrotowa podstawa , Wskaźnik poziomu wody , Sygnał
dźwiękowy ,Regulacja temperatury , Schowek na przewód, Wyświetlacz LCD temperatury
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Moc grzałki *W+ 2400 , Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu ,Bezprzewodowy
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Kawiarka
Wykonana w całości z certyfikowanej stali nierdzewnej 18/10, pojemnośd 180ml, uszczelki
w zestawie, do stosowania na kuchenkach gazowych i elektrycznych
Szybkowar ze stali nierdzewnej
Szybkowar wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 w połysku, Pojemnośd: 6 litrów, Średnica
środkowa: 22 cm , Średnica dna: 17 cm, Wysokośd z pokrywką: 19,5 cm.
W skład ma wchodzid: garnek szybkowar, pokrywa, sitko, uchwyt do sita.
Maszynka elektryczna do mielenia z przystawkami do szatkowania warzyw
W zestawie :
Maszynka (metalowa komora mielenia), Sitko o średnicy otworów 8mm
Sitko o średnicy otworów 4mm, Sitko o średnicy otworów 2,7mm, Sprzęgło
Nasadka masarską ,Nożyk , Wkładka dystansową , Miska zasypową , Szeroki popychacz
Instrukcja obsługi ,Komora i misa szatkownicy
4 tarki (do drobnych i gruby wiórków, do grubych plastrów i przecierania)
Mikser ręczny
Moc 500W, 5 stopniowa regulacja prędkości, tryb pracy pulsacyjnej oraz turbo, różne
koocówki: do ubijania, miksowania, mieszania
Blender ręczny
Moc 800W, metalowa koocówka +trzepaczka + rozdrabniacz
Syfon gastronomiczny + naboje
Wykonany ze stali nierdzewnej
2 koocówki i szczoteczka w zestawie, przeznaczony do małych i średnich punktów,
odpowiedni do przygotowywania gorących sosów, idealny do dozowania bitej śmietany ,
można myd w zmywarkach, Wysokośd 330 mm, Średnica 98 mm, Pojemnośd 1 l
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Kuchenka gazowo-elektryczna z termo obiegiem
Wymiar:60 x 85 x 60 cm. Kolor płyty grzewczej stal nierdzewna, kolor frontu piekarnika:
srebrny, prowadnice rolkowe, elektryczna zapalarka w pokrętle, termoobieg, rożen
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Piec konwekcyjno – parowy
Piec konwekcyjny z naparowaniem i sondą termiczną
Wymiary: 750x742x700 mm. Pojemnośd: 6x 1/1 GN,Regulacja temperatury w zakresie: 50
÷ 250 °C , Oświetlenie komory. Moc całkowita: 10,3 kW
Zasilanie: 400 V
Optymalne warunki obróbki termicznej:
- Równomierny rozkład temperatur zapewniający ten sam efekt pieczenia na wszystkich
poziomach, Wentylator z autorewersem, Sonda termiczna, Naparowanie komory,
Czytelny panel sterowania, uchylna obudowa wentylatora i grzałki. Zaokrąglone krawędzie
i narożniki oraz odpływ w dnie pieca, Uchylna szyba wewnętrzna, Wyjmowane
prowadnice, Podwójna szyba w drzwiach, Dwustopniowy system otwierania i zamykania
drzwi, Sygnalizacja stanu "otwartych" drzwi, Zawór bezpieczeostwa.
Toster, salamander
Dwupoziomowy, wyjmowana szuflada na okruchy, regulacja temperatury do 300°C
Wykonany ze stali nierdzewnej z chromowanym rusztem, timer i termostat, nagrzewanie
w krótkim czasie.
Naświetlacz do jaj
Naświetlacz do jaj o pojemności 10 sztuk. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
Stalowa kratka na jaja osadzona w szufladzie na łożyskach. Sterylizacja jaj następuje
poprzez proces naświetlania falami . Czas naświetlania (sterylizacji) około 2 minut
Trwałośd lampy UV: nie mniej niż 7500 h. Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej
szufladzie. Ilośd lamp 2. Wymiary w mm: 422x186x(H)184 mm. Waga w kg: 4,5
Ekspres do kawy
Automatyczny, ciśnienie 15 barów, z wbudowanym młynkiem, zintegrowany system
spieniający mleko
Sous vide + pakowarka próżniowa
Grzałka: 1,4 kW, stabilnośd temperatury w zakresie -0,1°C do +0,2°C, regulacja
temperatury co 0,1°C, duży wyświetlacz, wmontowana pompka umożliwiająca
równomierną cyrkulację wody, do mocowania w pojemnikach o różnych wymiarach.
waga 2,0 kg +/- 0,1 kg, szerokośd 14mm, głębokośd 115 mm, wysokośd 325mm
Pakowarka próżniowa – listwowa, elektroniczna kontrola procesu pakowania
wydajnośd pompy 10l/min, moc 110W, szerokośd listwy zgrzewającej 30cm
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obudowa wykonana z tworzyw sztucznych, wymiary (mm): 355x90x150
waga: 1,5 kg +/- 0,1 kg, plus woreczki do próżniowego pakowania (zestaw)
Zmywarka do naczyo
Zmywarko-wyparzarka do szkła i naczyo. Dane techniczne zmywarki:
Wymiary: 565x636x836 mm, Zasilanie: 230 V lub 400 V, Moc: 3,9 kW (dla zasilania 230 V)
lub 4,9 (dla 400 V), Cykle mycia: 120/180 s., Wymiary kosza: 500x500 mm,
Max wysokośd talerza: 320 mm, Zmywarka gastronomiczna przystosowana do mycia tac
GN1/1, Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory,Dwie pary ramion myjąco-płuczących
(góra/dół), Zużycie wody: 2,5 l/cykl, Dozownik płynu myjącego w standardzie,
W komplecie kosz do talerzy, uniwersalny, kosz do szkła oraz pojemnik na sztudce,
Możliwośd zastosowania filtra powierzchniowego. Podstawa pod zmywarkę.
Kuchenka mikrofalowa nierdzewna
Kuchenka mikrofalowa - obudowa i komora gotująca ze stali nierdzewnej.
Wymiary 33,8 x 48,9 x 27,5 cm. Funkcje podstawowe gotowanie, grill, podgrzewanie,
rozmrażanie. Moc mikrofal 800 W. Moc grilla 1100 W. Pojemnośd 23 litrów
Ostrzałka elektryczna do noży
Z wymiennym modułem ostrzącym, Dwustopniowa elektryczna ostrzałka do noży: I Diamentowe dyski; II - Dyski wygładzające. Do ostrzy: gładkich, falistych (II stopieo). Kąt
ostrzenia 20° , kolor szary.
Chłodziarko- zamrażarka
Kolor srebrny, bezszronowa (No Frost). Pojemnośd użytkowa chłodziarki ok 200l
Pojemnośd użytkowa zamrażarki ok 100l. Wysokośd *cm+: ok 170
Szerokośd *cm+: 59.5. Sterowanie: Elektroniczne
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Razem
Wartość
Oferty
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(czytelny podpis lub parafa i pieczęć imienna
osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia

