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Opis przedmiotu zamówienia 
 

Część 6: Dostawa specjalistycznych urządzeń gastronomicznych 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa specjalistycznych urządzeń gastronomicznych dla Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku - 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 

 
Specyfikacja techniczna - Opis wymagań i minimalnych parametrów technicznych: 

 

Lp. Nazwa produktu Opis Liczba 
Parametry oferowane 

(tak/ nie/ podać) 
Cena netto 

PLN 
VAT % 

Cena brutto 
PLN 

1 
Elektryczna 

maszynka do 
makaronu 

Producent (marka) ……………………………………………………………..………………………………….……… 
model………………………………………………………………………………………………..… 
rok produkcji……….. (nie wcześniej niż 2016)                                                                     (Należy podać)                                                                                                               

moc 170 W 1     

funkcje: zagniatanie ciasta na makaron, wałkowanie i 
krojenie makaronów 

 

wydajność: 10 kg ścisłego ciasta w ciągu godziny  

wyposażona w praktyczny dozownik z miarką  

-w zestawie: wałkownica o szerokości 15 cm, wałkująca na 
10 grubości od 0,2 mm do 2 mm i dwa krajacze makaronu: 
tagliolini 1,5 mm i fettuccine 6 mm 

 

-produkt posiadający certyfikat CE  

-kolor: biało-żółty  

2 Freezer (maszynka moc 180 W 1     



do lodów) pojemność 2 litry  

wyposażony w cyfrowy zegar do precyzyjnego ustawienia 
czasu 

 

wyświetlacz LCD  

obudowa ze stali nierdzewnej  

otwierana pokrywa ułatwiająca dodawanie składników  

zasilanie 220-240 V 50 Hz  

wbudowany kompresor – mrożenie do około -35°C  

w zestawie kubek z miarką  

w zestawie kubek z miarką  

wyjmowany pojemnik z gotowymi lodami  

instrukcja obsługi w języku polskim  

3 Blender kielichowy 

kolor: srebrno-czarny 

1 

    

moc silnika 900 W  

regulowanie obrotów: mechaniczno-płynne  

tryb pracy pulsacyjnej  

pojemność kielicha: 2 litry  

kielich wykonany ze szkła hartowanego  

kielich wyposażony w miarkę  

funkcje: kruszenie lodu, miksowanie, rozdrabnianie 
 

 

instrukcja obsługi w języku polskim  

4 Młynek do kawy 
moc 150 W 
 

1 
    



pojemność 150 g. 
 

 

kolor: biało-srebrny 
 

 

antypoślizgowe gumowe nóżki 
 

 

regulacja stopnia rozdrobnienia kawy 
 

 

zabezpieczenie przed pracą bez pojemnika 
 

 

typ noża: żarnowy, stal nierdzewna 
 

 

instrukcja obsługi w języku polskim  

RAZEM  

 
Wymagania dodatkowe: 

 
- Okres gwarancji na wymienione wyposażenie minimum 24 miesiące. 

- Instrukcja obsługi w języku polskim. 

- Bezpłatny serwis gwarancyjny. 

 

Podane elementy stanowią parametry minimalne dla wymienionej aparatury. Dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych przy 

zachowaniu dokładności i funkcjonalności zamawianej aparatury. 
 

Miejsce dostawy dla poz. 1-4: Lubuski Ośrodek Innowacji i Agrotechnicznych Sp. z o.o., Kalsk 122, 66-100 Sulechów. 

Czas dostawy: Nie dłużej niż 30 dni od dnia podpisania umowy. 
 
 

 
______________, dnia ___________ 2017 r.                                                                                      ______________________________ 

                                                                                                                                                     podpis osoby/osób upoważnionej/-ych 
                                                                                                                                                         do reprezentowania wykonawcy 


