WYPOSAŻENIE KUCHNI I PRZYGOTOWALNI MLEKA
Wyposażenie kuchni znajduje się na rys. nr A-2 - rzut parteru oraz na rysunku W-1 rzut
parteru (Załączniki do SIWZ)
LP
NAZWA
Parametry (wszystkie wymiary w cm ILOŚĆ
+/- 5%, wys. szafek kuchennych
podblatowych 88 cm +/- 5%), płyta
mdf o gr. 1,7-2,5 cm, krawędzie
oklejone pcv
1

Zlew jednokomorowy

wym.60x110, stal nierdzewna

3

2

Zlew głęboki

wym. 60x70, stal nierdzewna

2

3

Lodówka podblatowa

wym. 60x60x85, 230V, stal nierdzewna
klasa energ. min. A+

5

4

Regał z ociekaczem

wym.70x45x180, stal nierdzewna

1

5

Płyta indukcyjna 6-palnikowa

wym. ok. 85x50, 230V

1

6

Stół do rozdzielania posiłków z półką wym.80x190, stal nierdzewna

1

7

Szafa przelotowa

wym.100x70x180, stal nierdzewna

1

8

Szafa na naczynia (kredens)

wym.140x60 z półkami, z płyty mdf 1,82,00cm*

1

9

Okap gastronomiczny z wyciągiem,
dostosowany do płyty indukcyjnej

230V

1

10

Wózek transportowy 3-półkowy

wym. 85x40x90, stal nierdzewna

1

11

Zlew gospodarczy

wym. 45x60

1

12

Blaty kuchenne na wymiar

Stal nierdzewna, wymiary ok. 1200 x 60

13

Lodówka na próbki żywnościowe
podblatowa (umiejscowienie pod
stołem do rozdzielania posiłków)

wys. dostosowana do wysokości stołu do
rozdzielania posiłków, 230V, klasa energ.
min. A+, min. 40 pojemników na próbki

1

14

Zestaw koszy (5 szt.)

Kosze na odpadki wykonane z plastiku, z
uchylnymi pokrywami, na 5 rodzajów
odpadów, po min. 30l

4

15

Zmywarka gastronomiczna z
wyparzaczem

wym.70x78x85, klasa energ. min. A+

1

16

Naświetlacz do jaj

na 30 jaj, ok. 230V, klasa energ. min. A+

1

17

Czajnik bezprzewodowy

Poj. min. 1,7l, 230V

3

18

Zlew 2-komorowy

80x50, stal nierdzewna

2

19

Sterylizator do butelek i smoczków

Elektryczny, na min. 4 butelki

2

20
21

Zlew z pogłębioną komorą
wym.70x60, stal nierdzewna
Zestaw naczyń dla jednej osoby w 4 Naczynia wykonane z melaniny. W
różnych kolorach
skład zestawu wchodzą: talerz głęboki,
śr. 20 cm +/- 5%, talerz płytki duży śr.
23 cm +/- 5%, talerz płytki mały śr. 19
cm +/- 5%, miseczka
deserowa śr. 14 cm +/- 5%, kubek poj.

komplet

2
50 kompletów

22

Zestaw sztućców (bez noży)

23

24

Zestaw garnków i patelni - garnki ze
stali nierdzewnej, odpornej na rdzę i
uderzenia, w technologii wielowarstwowej z pokrywkami;
- patelnie z grubszym dnem, nieprzywierające, z powłoką teflonową
Sokowirówka gastronomiczna

25

Mikser elektryczny gastronomiczny

26

Krzesełko do karmienia

27

Śliniaczki

260 ml +/- 5%
Zestawy ze stali dostosowane rozmiarem i wagą dla dzieci do 3 lat. Spełniające wymogi bezpieczeństwa, sanitarne
i higieniczne. Pojedynczy zestaw musi
składać się z małej łyżeczki, dużej łyżeczki i widelca. Zestaw może zawierać
elementy ozdobne
garnek 25 l - szt. 2, garnek 15 l - Szt. 2,
garnek 10 l - Szt. 2, garnek 6 l - Szt. 2,
garnek 4 l - szt. 2, garnek 2 l - szt. 2,
garnek 1 l - Szt. 2, garnek 0,5 l - Szt. 2,
patelnie do naleśników - Szt. 2, patelnie
duże -2 szt., średnie -2 szt., małe - 2 szt.
do przygotowywania świeżych soków
owocowych i warzywnych
Wyposażony w końcówki: blender,
rózga
Wysokie krzesełko do karmienia dzieci
w wieku od 6 miesięcy, z regulowanym
siedziskiem i szelkami, z kółkami do
łatwego przemieszczania (kółka z
blokadą), z wysokiej jakości
zmywalnych materiałów.
Miękkie bawełniane śliniaki, zabezpieczone od wewnątrz ceratą, zapinane na
rzep, różne wzory.

50 kompletów

1 zestaw

1
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8
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POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE
LP

NAZWA

Parametry (wszystkie wymiary w cm
+/- 5%, wys. szafek kuchennych
podblatowych 88 cm +/- 5%), płyta
mdf o gr. 1,7-2,5 cm, krawędzie
oklejone pcv

ILOŚĆ

1

Szafka stojąca z półkami

wym.60x54, z płyty mdf*

1

2

Szafka stojąca narożna z półkami

wym.90x90x54, z płyty mdf *

2

3

Szafki stojące z półkami

wym.90x54, z płyty mdf*

2

4

Szafka stojąca z blatem

Wym.90x60

1

5

Stół z półką

wym.60x150, płyta mdf*

1

6

Stół z półką

wym.60x80, płyta mdf*

1

7

Regał magazynowy

wym.70x78x200, ocynkowany

1

8

Regał magazynowy

wym.200x200x60, ocynkowany

1

9

Szafka narożna stojąca

wym.90x90x54, płyta mdf*

1

10

Stół kuchenny

80x120, płyta mdf*

1

11

Krzesła kuchenne

Metalowe z siedziskiem z gąbki

4

12

Szafki kuchenne stojące z półkami

80x54, płyta mdf*

2

13

Szafki kuchenne wiszące z półkami

110x40, płyta mdf*

2

14

Szafka pod zlew

120x60, płyta mdf*

1

15

Szafki stojące z półkami

90x54, płyta mdf*

2

16

Szafki stojące narożne z półkami

90x90x54, płyta mdf*

2

17
18

Szafki wiszące
Drobne wyposażenie kuchni

45x200, płyta mdf*
deski plastikowe (kolorowe) - Szt. 4
HACCP, deski drewniane różne wielkości - Szt. 4 wykonane z drewna bukowego, grubość min 2 cm;
stojak metalowy na deski;
miski plastikowe różne rozmiary Szt. 5;
miski szklane ( różne rozmiary) Szt. 4
szkło hartowane o dużej wytrzymałości
na uszkodzenia;
miski metalowe różne rozmiary Szt. 4
stalowe;
- akcesoria do gotowania (rózgi - Szt. 2,
łyżka cedzakowa - Szt. 2 wykonane z
jednego kawałka stali, łatwe w utrzymaniu czystości, uchwyt do zawieszenia, min. długość rączki 30 cm,
ubijak do ziemniaków - Szt. 1;
stolnice duże - Szt. 2;
wałek do ciasta - Szt. 2; tłuczek do mięsa - Szt. 2; sitka różnej wielkości Szt. 3;
durszlaki różnej wielkości - Szt. 2 stal
nierdzewna;
noże kuchenne 2 komp. łatwe w utrzymaniu czystości, ostrza nie wymagające
częstego ostrzenia, stal kuta, walcowana
lub ceramiczne;
waga kuchenna Szt. 1;
tarki do jarzyn Szt. 2 - sześciokątne ze
stali nierdzewnej;
- termosy/dzbanki - Szt. 4 ze stali nierdzewnej, pojemność min 1,5 l

2
1 zestaw

