Załącznik nr 5

Wykaz zamawianego sprzętu w ramach zamówienia

„Dostawę sprzętu gastronomicznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych
wraz z montażem w Polskim Stowarzyszeniu
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Kamieniu Pomorskim transportem oraz na koszt i ryzyko Dostawcy.”
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Nazwa sprzętu
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Cena netto
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Długość max. 820 mm Szerokość max 720 mm Wysokość max. 850
mm Zasilanie (V) 230 Moc elektryczna (kW) min. 13,5 Liczba płyt 4
płyty. Trzony wyposażone w cztery płyty grzewcze o mocy min. 3,0
kW każda na jednej, równej płaszczyźnie
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Ilość zbiorników warzelnych: 3 szt.
Pojemność kotła: 3x30 dm3
Średnica zbiornika warzelnego: 350 mm
Wysokość całkowita: max. 1400 mm
Wymiary gabarytowe(szerokość x głębokość): max. 1600x560 mm
Napięcie: 400 V
Przyłącze wody zimnej: R1/2”
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Model: elektryczny
System podnoszenia: Elektryczny
Misa: stal nierdzewna
Pojemność: min. 90 l
Powierzchnia: max. 740 x max. 620 mm
- Powierzchnia: 45 dm3
- Moc: 15 kW
- Wymiary: max. 800x930x850 mm

Kuchnia
elektryczna 4
płytowa z
elektrycznym
piekarnikiem
4.
Zestaw kotłów
przechylnych
elektrycznych|
3x30L

5. Patelnia
uchylna
elektryczna 90litrowa

Cena brutto

konstrukcja dwupłaszczowa, nierdzewna; modułowa konstrukcja
moduł przedmycia – z prawej lub lewej strony – na standardowym
wyposażeniu;
możliwość przyłączenia dodatkowych modułów (suszenie,
rekuperacja, wentylacja); obustronny przesuw koszy;
wysokość otworu wsadowego minimum 45 cm;
wymiary kosza: min. 50 × 50 cm (w zestawie: 1x na szkło, 1x na
talerze, 1x na sztućce);
pompa dwukierunkowa;
filtry bezpieczeństwa pomp ssących;
system myjący – szczotka wodna;
elektroniczna kontrola prędkości przesuwu koszy;
zintegrowany system płuczący;
automatyczny czas sterowania myciem;
dozownik środka myjącego i płuczącego
wymiary zmywarki: dł 1800-2000 x szer. 750-950 x wys.1500-1700
(mm)
zmywarka jest umiejscowiona przy prawej ścianie pomieszczenia,
napięcie: 400 V
moc elektryczna min. 29 kW

2. Piec
konwekcyjnoparowy

•
•

VAT
(%)

Szerokość max. 750 mm, głębokość max. 770 mm, wysokość max.
1000 mm, zasilanie prąd,
moc całkowita min. 18.5 kw, napięcie 400 V
objętość: 10xgn1/1 plus

.........................................................
podpis oferenta

