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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

Zadanie 4 

Sprzęt AGD do pracowni technicznej - kulinarnej. 

 
Lp. Nazwa 

sprzętu 

Opis/dane techniczne Ilość 

szt. 

Cena 

brutto/szt. 

 

Wartość 

brutto 

Uwagi 

1. Kuchenka 

elektryczna z 

piekarnikiem 

elektrycznym 

Wolnostojąca kuchnia z płytą indukcyjną i elektrycznym 

piekarnikiem. Szerokość [cm]: 50 

• Czyszczenie piekarnika: Emalia łatwoczyszcząca, para. 

• Ilość pól grzejnych/palników: 4 

• Prowadnice: Drabinkowe. 
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2. Czajnik 

elektryczny 

Czajnik o pojemności 1,7 l ze wskaźnikiem poziomu wody. 

Pojemność 1,7 litra. Moc 2200 W. Wykonanie stal nierdzewna-

tworzywo sztuczne. Funkcje dodatkowe automatyczny wyłącznik 

po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy 

zdejmowaniu z podstawy, schowek na przewód zasilający w 

podstawie, zabezpieczenie przed wygotowaniem. Filtr 

antyosadowy. Element grzejny płaska grzałka płytowa. 
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3. Mikser Obudowa: Tworzywo sztuczne 

• Moc [W]:400 

• Ilość prędkości:4 

• Funkcja Turbo. 

• Końcówki: do ubijania, do zagniatania ciasta. 
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4. Żelazko Żelazko parowe. Moc/Wytwarzanie pary-2400 W, 40 g/min. 

Dodatkowe uderzenie pary- 160 g/min. Pionowy wyrzut pary. 

System antywapienny- wbudowany. Funkcje dodatkowe - 

funkcja eco, system usuwania kamienia CALC CLEAN. 
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5. Blender Ręczny blender ze wskaźnikiem bezpiecznego zamknięcia oraz 

funkcją płynnego ustawiania mocy blendera. W skład wchodzą 

akcesoria do  
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Krojenie, Kruszenie lodu, Mieszanie, Miksowanie, Siekanie, 

Szatkowanie, Ubijanie piany. 

Dane techniczne:• Moc: 750 W. 

6. Waga 

kuchenna 

Z funkcją tarowania i zmiany jednostek pomiaru: oz, ml, lboz i g.  

• udźwig 5 kg • wym.13,8 x 18 x 1,3 cm 
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7. Zestaw garnków 

 

Zawartość- 2 patelnie, 4 garnki, 4 pokrywki. W zestawie- garnek 

1,5 l, garnek 2,5 l, garnek 2 l, garnek 5 l, patelnia 24 cm, patelnia 

28 cm. Możliwość mycia w zmywarce.. Możliwość używania na 

kuchniach indukcyjnych. Powłoka wewnętrzna - stal nierdzewna. 
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8. Wałek 

duży 

Wykonany z drewna bukowego • dł. 38cm • śr. 6 cm 6    

9. Stolnica Stolnica w kształcie trapezu z kołnierzem na krótszych bokach. 

Ma małą krawędź dolną uniemożliwiająca poruszanie stolnicy 

podczas ugniatania ciasta. • wym. 55 x 40 cm. 
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10. Zlew z kranem Zlew 1 komorowy – granitowy. 

- Odporny na uderzenia i zarysowania 

- Odwracalny 

- Dwa otwory na baterię kuchenną 

- W zestawie z baterią, syfonem i odpływem 

Kolor: Grafitowy 

Wymiary i waga: 

Waga:17,0 kgWysokość:45,0 cmSzerokość:77,0 cm Głębokość / 

Grubość:20,0 cm 
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SUMA:   

 


