
Załącznik nr 8.1 do SIWZ

na Dostawę i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Pysznicy w ramach 

projektu "Przedszkole Marzeń" dofinansowanego w ramach RPO WP Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020

                        Dostawa i montaż wyposażenia kuchni Przedszkola w Pysznicy w ramach projektu "Przedszkole Marzeń" 

LP. NAZWA TOWARU ILOŚĆ JM. MINIMALNE WYMAGANIA

1 Szafa magazynowa, drzwi suwane 1200x600x2000

1 szt.

Szafa spawana wykonana w całości ze stali nierdzewnej: wys. 200 cm, głęb. 60 cm, szer. 120 cm, 

zawierająca min. trzy przestawne półki. Maksymalne dopuszczalne obciążenia na 1 półkę min. 65 

kg. 
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Komplet filiżanek z porcelany - w skład kpl. 

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

cukiernica 

15,00       kpl.
Wykonany z białej porcelany, z grubym rantem, z możliwością mycia w zmywarko - 

wypażarkacch, pojemność filiżanki 250 ml.

3 Flakony ceramiczne na bukiety na stoliki przedszkolne 12,00       szt. Flakon ceramiczny, dekoracyjny, gładki, biały, wys. 18-20cm.

4 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. 
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Zakup i montaż wyposażenia kuchni - piec konwekcyjno - 

parowy
1,00          szt.

10-12 ustawionych programów pieczenia oznaczonych ikonami, możliwych do natychmiastowego uaktywnienia; 

możliwość zaprogramowania z zapisaniem 70-80 programów w kolejności automatycznej (do 4 kroków w programie); 

możliwość przypisania każdemu zapisanemu programowi dowolnej ikony w celu stworzenia listy ulubionych programów; 

pieczenie ręczne w trzech różnych trybach: konwekcyjnym od 30°C do 260°C, parowym od 30°C do 130°C, mieszanym od 

30°C do 260°C; w trybie ręcznym: 1 krok gotowania. W trybie programowalnym: możliwość pracy z 4 krokami w 

kolejności automatycznej możliwymi do zapisania dla różnych rodzajów pieczenia; pieczenie z kontrolą temperatury 

wewnątrz produktu za pomocą sondy punktowej; automatyczny system pomiaru i kontroli procentowej zawartości wilgoci i 

osuszania komory.

FUNKCJONOWANIE: interfejs sterowania w systemie elektronicznym Touch; wyświetlacz alfanumeryczny o dużej 

rozdzielczości; przycisk zarządzania programami i 4 krokami pieczenia z wyświetlaczem LED; pokrętło z funkcją On-Off, 

Scroll & Push do wyboru i potwierdzenia; programowalne automatyczne wstępne nagrzewanie komory. CZYSZCZENIE, 

KONSERWACJA ZWYCZAJNA: automatyczny system myjący z automatycznym dozowaniem detergentu (Płynny 

detergent alkaliczny w jednorazowym naboju); programy mycia: Ręczny, Płukanie, Eco, Soft, Medium, Hard; system 

ręcznego mycia z prysznicem podłączanym zewnętrznie.                                                                                                                                                                                                                

WYPOSAŻENIE SYSTEMU STEROWANIA: auto diagnostyka kontroli funkcjonowania przed i podczas użytkowania 

urządzenia z opisową i dźwiękową sygnalizacją ewentualnych nieprawidłowości; auto - reverse (automatyczna zmiana 

kierunku obrotów wentylatora) zapewniająca idealnie równomierne pieczenie; automatyczna kontrola wentylacji komory; 

oświetlenie komory pieczenia za pomocą regulowanej czasowo listwy LED; 2 prędkości wentylacji (mała prędkość 

uaktywnia redukcję mocy nagrzewania); kontrola temperatury wewnątrz produktu za pomocą sondy wielopunktowej (4 

punkty) lub jednopunktowej do Sous-Vide; przystosowanie do systemu optymalizacji energetycznej SN; w zależności od 

ilości i rodzaju produktu optymalizacja i kontrola dostawy energii utrzymując zawsze odpowiednią temperaturę pieczenia i 

eliminując wahania; redukcja zużycia wody i energii za pośrednictwem automatycznej kontroli procentowej zawartości 

pary w komorze.

WYPOSAŻENIE: prowadnice boczne; tablica do zapisywania programów; urządzenie przygotowane do zmiany zasilania 

na 230 V;                                                                                            Parametry: liczba porcji (50/120); moc: 12-13 kW/400 

V, odległość między prowadnicami: 70 mm, pojemność (7x GN 1/1 lub 7x 600X400 mm). 


