
Załącznik nr 7.1 do SIWZ

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

LP. NAZWA TOWARU ILOŚĆ JM.
Cena jedn. netto                       

(bez podatku VAT)

Cena jedn. brutto                       

(z podatkiem VAT)

Wartość brutto                       

(z podatkiem VAT)

1

Komplet filiżanek z porcelany - w skład kpl. 

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

cukiernica 

10,00        kpl.

2 Flakony ceramiczne na bukiety na stoliki przedszkolne 6,00          szt.

3 Pojemnik do napojów 2,00          szt.

4 Kuchnia gazowa 5 - palnikowa 1,00          szt.

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

gotowania ziemniaków
1,00          szt.

6
Garnek średni o pojemności 9 l ze stali nierdzewnej do 

gotowania mleka
1,00          szt.

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

gotowania zupy
2,00          szt.

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.

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

12 Pojemnik termoizolacyjny do transportu posiłków 3,00          szt.

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

dzieci przedszkolnych
2,00          szt.
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14
Pojemnik 200 mm GN 1/4 do transportu posiłków dla 

dzieci przedszkolnych
3,00          szt.

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

dzieci przedszkolnych
1,00          szt.

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

dzieci przedszkolnych
2,00          szt.

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

dzieci przedszkolnych
1,00          szt.

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

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

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

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.

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

26
Talerze deserowe do wydawania śniadań i podwieczorków, 

śr. 18cm
60,00        szt.

27 Łyżki do spożywania posiłków, obiadowe 60,00        szt.

28 Noże do spożywania posiłków, obiadowe 60,00        szt.

29 Widelce do spożywania posiłków, obiadowe 60,00        szt.

30 Łyżeczki do spożywania posiłków, do herbaty 60,00        szt.

31
Tace barowe do wydawania posiłków, plastikowe 

(HACCP)
2,00          szt.

32 Czajnik elektryczny do gotowania wody 1,00          szt.

Razem


