
Załącznik nr 8.1 do SIWZ

na Dostawę i montaż wyposażenia do Przedszkola w Pysznicy w ramach projektu "Przedszkole 

Pod Wesołym Słonkiem" dofinansowanego w ramach RPO WP Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020

Dostawa i montaż wyposażenia kuchni (łącznie z uruchomieniem sprzętów) w ramach projektu "Przedszkole Pod Wesołym Słonkiem" 

LP. NAZWA TOWARU ILOŚĆ JM. MINIMALNE WYMAGANIA

1

Komplet filiżanek z porcelany - w skład kpl. 

wchodzi:dzbanek, 6 podstawek, 6 filiżanek, mlecznik, 

cukiernica 

10,00        kpl.
Wykonany z białej porcelany, z grubym rantem, z możliwością mycia w zmywarko - wypażarkach, 

pojemność filiżanki 200 ml. (+/-5%)

2 Flakony ceramiczne na bukiety na stoliki przedszkolne 6,00          szt. Flakon ceramiczny, dekoracyjny, gładki, biały, wys. 18-20cm.

3 Pojemnik do napojów 2,00          szt.
Pojemnik wykonany z przeźroczystego polipropylenu do przechowywania napojów dla dzieci, o 

poj. 27l (+/-1l) z kranikiem posiadającym blokadę zapobiegającą kapaniu oraz              z podstawą. 

4 Kuchnia gazowa 5 - palnikowa 1,00          szt.

wykonana ze stali nierdzewnej na podstawie otwartej z półką, na gaz ziemny GZ 50; w zestawie 

dysze na gaz butlowy propan butan; 3 palniki x 3 kW, 1 palnik x 1,8 kW, 1 palnik 3,5 kW; 

elektryczny zapłon, zawór termopary, 3 częściowy żeliwny ruszt; wymiary (mm): 900 x 600 x 850 

(h); moc/napięcie (kW/V): 14,3/230

5
Garnek średni o pojemności 5,5 l ze stali nierdzewnej do 

gotowania ziemniaków
1,00          szt. łącznie z pokrywą ze stali nierdzewnej

6
Garnek średni o pojemności 9 l ze stali nierdzewnej do 

gotowania mleka
1,00          szt. łącznie z pokrywą ze stali nierdzewnej

7
Garnek wysoki o pojemności 13,5 l ze stali nierdzewnej do 

gotowania zupy
2,00          szt. łącznie z pokrywami ze stali nierdzewnej

8
Termos ze stali nierdzewnej o pojemności 15 l do 

transportu napojów płynnych
1,00          szt.

9
Termos ze stali nierdzewnej o pojemności 25 l do 

transportu zupy
1,00          szt.

10
Deska do krojenia z polietylenu zgodna z wymogami 

HACCP
6,00          szt. po 1 w kolorach: czerwony, brąz, biały, niebieski, zielony, żółty

11 Stojak ze stali nierdzewnej na 6 desek do krojenia 1,00          szt.



12 Pojemnik termoizolacyjny do transportu posiłków 3,00          szt. GN 1/1 300mm

13
Pojemnik 150 mm GN 1/4 do transportu posiłków dla 

dzieci przedszkolnych
2,00          szt. pojemniki systemowe

14
Pojemnik 200 mm GN 1/4 do transportu posiłków dla 

dzieci przedszkolnych
3,00          szt. pojemniki systemowe

15
Pojemnik 200 mm GN 1/2 do transportu posiłków dla 

dzieci przedszkolnych
1,00          szt. pojemniki systemowe

16
Pojemnik 150 mm GN 1/2 do transportu posiłków dla 

dzieci przedszkolnych
2,00          szt. pojemniki systemowe

17
Pojemnik 100 mm GN 1/2 do transportu posiłków dla 

dzieci przedszkolnych
1,00          szt. pojemniki systemowe

18 Pokrywka do pojemnika GN 1/2 4,00          szt. pokrywy systemowe

19 Pokrywka do pojemnika GN 1/4 4,00          szt. pokrywy systemowe

20 Pokrywka z uszczelką do pojemnika GN 1/4 1,00          szt. pokrywy systemowe

21 Dzbanek szklany arcoroc 1,3l na napoje dla dzieci 6,00          szt.

22 Kubki arc. 25cl dymione 60,00        szt.

23 Waza 3l do wydawania zupy, ceramiczna 4,00          szt.

24 Talerz do zupy, głęboki,  śr. 20cm, 60,00        szt.

wykonany ze szkła hartowanego w kolorze białym, idealnie gładka powierzchnia, rodzaj szkła 

oraz kształt nadany produktowi sprzyja dokładnemu myciu, dzięki czemu nie osadzają się 

bakterie, nowoczesny kształt, bez zdobień, umożliwia mycie w zmywarce,

25 Talerze do podawania drugich dań, płytki, śr.25cm 60,00        szt.

wykonany ze szkła hartowanego w kolorze białym, idealnie gładka powierzchnia, rodzaj szkła 

oraz kształt nadany produktowi sprzyja dokładnemu myciu, dzięki czemu nie osadzają się 

bakterie, nowoczesny kształt, bez zdobień, umożliwia mycie w zmywarce,

26
Talerze deserowe do wydawania śniadań i podwieczorków, 

śr. 18cm
60,00        szt.

wykonany ze szkła hartowanego w kolorze białym, idealnie gładka powierzchnia, rodzaj szkła 

oraz kształt nadany produktowi sprzyja dokładnemu myciu, dzięki czemu nie osadzają się 

bakterie, nowoczesny kształt, bez zdobień, umożliwia mycie w zmywarce,

27 Łyżki do spożywania posiłków, obiadowe 60,00        szt. sztućce ze stali nierdzewnej, gładkie, zaokrąglone kształty, długość 18cm (+/-0,3cm)

28 Noże do spożywania posiłków, obiadowe 60,00        szt. sztućce ze stali nierdzewnej, gładkie, zaokrąglone kształty, długość 18cm (+/-0,3cm)

29 Widelce do spożywania posiłków, obiadowe 60,00        szt. sztućce ze stali nierdzewnej, gładkie, zaokrąglone kształty, długość 18cm (+/-0,3cm)

30 Łyżeczki do spożywania posiłków, do herbaty 60,00        szt. sztućce ze stali nierdzewnej, gładkie, zaokrąglone kształty, długość 14cm (+/-0,3cm)

31
Tace barowe do wydawania posiłków, plastikowe 

(HACCP)
2,00          szt.

32 Czajnik elektryczny do gotowania wody 1,00          szt. pojemność 1,5-2,0l


