
 
Załącznik nr 7 do SIWZ  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Lp. Nazwa 

przedmiotu 

Jedn. 

miary 

Ilość/liczba Opis przedmiotu 

1. Stoły Szt. 10 Wysokość całkowita co najmniej 725 

mm, szerokość co najmniej 1800 mm, 

głębokość co najmniej  800 mm, 

grubość blatu co najmniej 18 mm, 

kształt blatu: prostokąt, podstawa typu 

Y, podstawa składana, podstawa 

malowana proszkowo, podstawa 

wykonana z aluminium. Stół 

wykonany z drewna bukowego. 

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy. 

2.  Krzesła  Szt. 40 Krzesło wykonane z drewna 

bukowego, wykończonego 

ekologiczną bejcą i lakierem wodnym. 

Szerokość co najmniej 43 cm. 

Wysokość co najmniej 97 cm, 

głębokość co najmniej 40 cm. 

Siedzisko wykonane z ekoskóry.  

Gwarancja  co najmniej 12 miesięcy.  

3. Okap 

gastronomiczny 

Szt. 1 Okap przyścienny wykonany ze stali 

nierdzewnej. Wymiary co najmniej 

1000x1000x450 mm. Rynienka 

ociekowa z zaworem spustowym. 

Zasilanie elektryczne. Tryb pracy: 

wywiewny. Gwarancja co najmniej 12 

miesięcy. 

4. Lodówka  Szt. 1 Lodówka typu side by side. Wymiary: 

szerokość co najmniej: 92 cm, 

wysokość co najmniej: 182 cm, 

Głębokość co najmniej: 72 cm. 

Sterowanie elektroniczne. Alarm 

otwartych drzwi. Wymuszona 

cyrkulacja powietrza. Wbudowana 

kostkarka do lodu. Lodówka 

wyposażona w chłodziarkę. System 

No Frost. Gwarancja co najmniej 12 

miesięcy. 
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5.  Piekarnik do 

zabudowy  

Szt.  1 Piekarnik multifunckyjny z panelem 

kontrolnym typu slim. Pojemność  co 

najmniej 80 l. Technologia 

Split&Cook umożliwiająca pieczenie 

dwóch różnych potrwa w dwóch 

komorach. Piekarnik przeznaczony do 

zabudowy. Wyposażona w 

prowadnice teleskopowe. Klasa 

energetyczna co najmniej  A+. 

Termoobieg.  Drzwi wykonane z 

pełnego szkła. Piekarnik z opcją grill. 

Dotykowe sterowanie piekarnikiem. 

Elektroniczny wyświetlacz. Gwarancja  

co najmniej 12 miesięcy. 

6. Kuchnia 

elektryczna 

Szt. 1 Kuchnia elektryczna na podstawie 

otwartej 6 płytowa. Moc płyt co 

najmniej: 4x2,6kW + 2x2,0kW. 

Wymiary co najmniej: 1200x700x850 

mm. Płyty szybkogrzejne. Kuchnia 

wykonana ze stali nierdzewnej. 

Zasilanie piekarników: elektryczne. 

Gwarancja  co najmniej 12 miesięcy. 

7. Zmywarka do 

zabudowy  

Szt. 1 Szerokość  co najmniej 60 cm, 

pojemność co najmniej: 13 kpl, 

zużycie wody co najmniej: 10 l/ cykl, 

szerokość maks 60 cm, poziom hałasu 

maks 44 db. Klasa energetyczna 

A+++, silnik interwertowy. Gwarancja  

co najmniej 24 miesiące. Wysokość 

maksymalnie 82 cm, głębokość 

maksymalnie 56 cm, waga 

maksymalnie 40 kg, możliwość 

regulacji wysokości, co najmniej 8 

programów zmywania, 

Zabezpieczenie przeciw pływowe, 

system koszy.  
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8. Meble do 

zabudowy 

(kuchenne + 

szatnia) 

kpl 1 Projekt i wykonanie zabudowy 

kuchennej oraz projekt i wykonanie 

mebli do szatni. Zamówienie 

obejmuje: Opracowanie projektu 

zabudowy kuchennej dla kuchni o 

powierzchni 15,2 m2 (do akceptacji 

Zamawiającego); Opracowanie 

projektu zabudowy do dwóch szatni: 

pierwsza szatnia o powierzchni 9m2, 

druga szatnia o powierzchni 9,8 m2 

(do akceptacji Zamawiającego). 

Zabudowa kuchenna obejmuje: Meble 

ze stali nierdzewnej obejmujące co 

najmniej następujące elementy: a) 

zlewozmywak o wymiarach co 

najmniej 40x60x30 cm; b) stół 

okładczy z pólką dolną o wymiarach  

co najmniej 60x110x85 cm - 2 sztuki; 

c) półka wisząca o wymiarach co 

najmniej 40x40x60 cm - 2 sztuki; d) 

basen o wymiarach co najmniej  

60x85x90, głębokość 30 cm; e) szafa o 

wymairach co najmniej 60x120x180 

cm z czterema półkami; f) półka 

wisząca o wymiarach co najmniej 

40x40x100 cm - 2 sztuki. Drzwiczki w 

w/w meblach przesuwane. 

Zamówienie obejmuje również 

wykonanie zabudowy zmywarki oraz 

piekarnika. Wyposażenie szatni 

obejmuje: - wykonanie i montaż 

wieszaków. W każdej szatni wieszak 

na co najmniej 40 osób; - wykonanie 

ławeczek do siedzenia na co najmniej 

25 osób w każdej szatni. Zamówienie 

obejmuje zarówno montaż zabudowy 

kuchennej jak również mebli do 

szatni. 

 

 

 

 

 

 


