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Załącznik nr 1 do SIWZ do części 2  

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Dostawę nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów „Dobry zawód to skarb” oraz „Kompetencje dla przyszłości” , 

realizowanych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Cześć 2-  Sprzęt do pracowni gastronomicznej 

 „Kompetencje dla przyszłości” ZADANIE 1 

Lp. Nazwa L.szt. Opis/parametry/uwagi Zamawiającego 
Model i producent  oferowanego sprzętu 

umożliwiający ocenę spełnienia wymagań 

1.  Profesjonalny ekspres ciśnieniowy 
do espresso 

1 Ekspres przeznaczony do pracy w zakładzie 

gastronomicznym, 1-grupowy, grupa stanowiąca odlew, 

Zasilanie elektryczne 230V 

Moc minimalna 2 kW 

Minimalna pojemność bojlera 4 litry, bojler i przewody 

wodne wykonane z miedzi, stałe podłączenie bieżącej 

wody, Oddzielna dysza z parą wodną do spieniania mleka 

oraz dysza gorącej wody. 

Wskaźnik ciśnienia oraz lampka kontrolna. 

Urządzenie wyposażone w zawór bezpieczeństwa  

i termostat.  
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Powierzchnie robocze wykonane ze stali nierdzewnej. 

W zestawie z ekspresem musi być dołączone urządzenie 

do zmiękczania wody 

Kolor obudowy szary 

2.  Młynek do mielenia kawy 1 Młynek do kawy przeznaczony do pracy w zakładzie 

gastronomicznym, dozownik kawy, licznik porcji, regulacja 

grubości mielenia ziaren 

Zasilanie elektryczne 230V 

Moc minimalna 0,3 kW 

Kolor szary/czarny 

 

3.  Profesjonalny mikser z maszynka do 
mielenia mięsa 

1 Wielofunkcyjne urządzenie (mikser planetarny) do mieszania, 

ubijania, wyrabiania ciasta, konstrukcja stalowa, 

nierdzewna dzieża(od 4 do 5litrów), płynna regulacja obrotów, 

Zasilanie elektryczne 230V 

Moc minimalna 0,31 kW 

Wyposażenie min.: hak, mieszadło metalowe, mieszadło 

silikonowe lub z silikonowym piórem, rózga, uchylna 

głowica lub system podnoszenia dzieży 

W zestawie przystawki do tarcia, mielenia, wałkowania i 

przecieranie różnych produktów, w tym  przystawka do mielenia 

mięsa, 

Kolor szary 

 

4.  Profesjonalny blender 1 Kuchenny mikser ręczny, długość ramienia 170-350 mm, 

ramię wykonane ze stali, prędkość minimalna 10000 

obr/min. 

W komplecie: nóż gwiazdka: do krojenia, siekania, 

rozcierania warzyw i owoców surowych lub gotowanych na 

puree, owoców zamrożonych na lody, dżem, rozcierania 

zup i sosów, mieszania masy na ciasta i omlety.  

Tarcza ubijająca: do mieszania, miksowania, ubijania 
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białek, śmietany, odtłuszczonego mleka, musów, koktajli, 

lekkich past, zup i sosów – ubija i spulchnia. 

Tarcza miksująca: do miksowania, ubijania, mieszania 

puree, sosów sałatkowych, majonezów, mas kremowych 

lekkich i ciężkich 

5.  Mikser  2 Wielofunkcyjne urządzenie (mikser )  

Dwie misy z pokrywą (od 1,5 do 2 litrów), 

Zasilanie elektryczne 230V 

Moc minimalna 0,6 kW 

Regulacja obrotów  mechaniczna – skokowa  

Praca pulsacyjna   

Kolor obudowy  biały lub czarny lub szary/inox 

Funkcje     

Miksowanie   

Rozdrabnianie – siekanie    

Mieszanie    

Krojenie na plastry    

Tarcie na wiórki    

 Tarcie ziemniaków    

Wyposażenie     

2 misy robocze z pokrywą(od 1,5 do 2 litrów),, popychacz, 

nóż wielofunkcyjny ze stali szlachetnej, mieszadło, tarcza 

do frytek, wkładka do cięcia w paski, 2 wkładki do 

szatkowania, 2 wkładki do ścierania 

Kolor obudowy  biały lub czarny lub szary/inox 

 

6.  Blender 2 Blender ręczny 

Zasilanie elektryczne 230V 

Moc minimalna 0,7 kW 

Tryb pulsacyjny 

Metalowa nasadka miksująca 
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Zabezpieczenie przed zwolnieniem końcówek w trakcie 

pracy 

Kolor obudowy  biały lub czarny lub szary/inox 

7.  Kuchenka mikrofalowa 3 Funkcje: Gotowanie kombinowane, grill kwarcowy,  

10 automatycznych programów gotowania i co najmniej 5 

poziomów mocy 

Sterowanie: elektroniczne  

Wyświetlacz elektroniczny  

Zegar czasu rzeczywistego  

Minutnik  

Funkcje: 

Grill: Kwarcowy  

Pokrętło wielofunkcyjne do obsługi 

Automatyczne ważenie  

Sygnał końca pracy  

Programy: 10 automatycznych programów gotowania 

Gotowanie kombinowane  

Rozmrażanie  

Gotowanie ekspresowe  

Funkcja podgrzewania  

Techniczne: 

Moc mikrofali [W]: 700  

Moc grilla [W]: 1000  

Pojemność [l]: 20  

Wykonanie wnętrza: Stal nierdzewna  

Średnica talerza obrotowego [cm]: minimalna 24 

Kolor obudowy  szary/inox 
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Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012r., oraz nieeksponowany na konferencjach lub imprezach targowych 

Wykonawca na urządzenie udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji.   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 

W cenie oferty musi znaleźć się dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz szkolenie jednodniowe dla 4-osób w zakresie zapoznania i użytkowania 

sprzętu. 

 

 

 

 

.......................... …………………….dnia.......................... 
............................................................  

  podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej 

                                                                                                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy 


