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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Lp. Wyszczególnienie  Materiał, wymiary Wymagania Jednostka 

miary 
Ilość 

I. WYPOSAŻENIE 
JADALNI 

    

• sztućce     
1. łyżka stołowa  ze stali nierdzewnej 

18/0, dł. 197 mm  
mycie w zmywarkach szt 350 

2. łyżeczka do herbaty  ze stali nierdzewnej 
18/0, dł.130 mm  

mycie w zmywarkach szt 350 

3. nóż stołowy  ze stali nierdzewnej 
18/0, dł.213 mm  

mycie w zmywarkach szt 350 

4. widelec stołowy  ze stali nierdzewnej 
18/0, dł.200 mm  

mycie w zmywarkach szt 350 

   sztućce o tym samym 
wzorze na rączce np. 
rączka prosta z rowkiem 
na obwodzie 

  

• zastawa stołowa     
5. talerz płytki, , 

zewnętrzna  
Ø 260 mm, ze szkła 
hartowanego 

mycie w zmywarkach w 
kolorze białym 

szt 350 

6. talerz głęboki, w  Ø 230 mm ze szkła 
hartowanego 

mycie w zmywarkach w 
kolorze białym 

szt 350 

7. talerz deserowy  Ø 200 mm, ze szkła 
hartowanego 

mycie w zmywarkach w 
kolorze białym 

szt 350 

   talerze o tym samym 
wzorze wytłaczanym 
pomiędzy dnem a 
krawędzią talerza 

  

8. szklanka z uchem,   poj. 240 ml, ze szkła 
przeźroczystego 

do napoi gorących, do 
mycia w zmywarkach 

szt 350 

9. kubek, do napoi 
gorących,   

poj. 320 ml, z uchem, 
ze szkła hartowanego  

mycie w zmywarkach, w 
kolorze białym 

szt 350 

10. nakrycie stołowe do 
kawy 

filiżanka 220 ml, 
spodek, talerzyk 
deserowy Ø 200mm, 
ze szkła hartowanego 

mycie w zmywarkach, w 
kolorze białym, wzór jak 
zastawa stołowa 

kpl 24 

11. cukiernica  otwarta gładka, poj. 
0,2 l,  

z białej porcelany,  
mycie w zmywarkach 

szt 24 

12. dzbanek  szklany poj. 1,85 l, w 
całości ze szkła 
przeźroczystego, 

mycie w zmywarkach szt 12 

13. półmisek owalny 
gładki,  

wym. 295x224 mm, z 
białej porcelany,  

mycie w zmywarkach szt 12 

14. waza do zupy z 
chochelką i 
przykrywką,  

poj. 2,5l, w całości z 
białej porcelany,   

mycie w zmywarkach szt 12 

15. miska  Ø 237 mm, z białej 
porcelany,  

mycie w zmywarkach  12 

• dodatki     



16. pojemniki na 
przyprawy 2 
elementowy (sól i 
pieprz) -  

2 pojemniki szklane z 
zakrętką ze stali 
nierdzewnej, 
umieszczone na 
stojaku ze stali 
nierdzewnej 

mycie ręczne szt 22 

17. pojemniki na 
przyprawy 4 
elementowy (sół, 
pieprz, 2 pojemniki 
na przyprawy w 
płynie)  

4 pojemniki szklane z 
zakrętką ze stali 
nierdzewnej (dwa 
większe, dwa 
mniejsze), 
umieszczone na 
stojaku ze stali 
nierdzewnej 

mycie ręczne szt 4 

18. koszyczek na 
pieczywo,  

owalny, wym. 
230x150x65 mm, 
polipropylenowy 

mycie w zmywarkach szt 24 

19. taca  o wym. 310x435 mm, 
polipropylenowa, 

odporność termiczna od 
– 50°C do +140°,  mycie 
w ręczne 

szt 300 

20. termos  poj. 5 l, z wkładem ze 
stali nierdzewnej i 
pompką, pokrywa i 
uchwyt wykonane z 
polipropylenu, ścianki 
wykonane ze stali 
nierdzewnej, 

do gorących lub zimnych 
napoi, właściwości 
termoizolacyjne, 
wykonanymi ze stali 
nierdzewnej zimnych 
napojów, mycie ręczne 

szt 10 

21. termos  poj. 1 l, z wkładem ze 
stali nierdzewnej i 
pompką, pokrywa i 
uchwyt wykonane z 
polipropylenu, ścianki 
wykonane ze stali 
nierdzewnej, 

do gorących lub zimnych 
napoi, właściwości 
termoizolacyjne, 
wykonanymi ze stali 
nierdzewnej zimnych 
napojów, mycie ręczne 

szt 10 

22. termos cateringowy  poj. 35 l, ze stali 
nierdzewnej, dwa 
ergonomiczne uchwyty 
transportowe oraz 
sześć zatrzasków 
trzymających pokrywę, 
podstawa wykonana z 
elastycznego tworzywa 
zabezpieczającego 
przed uszkodzeniami 
mechanicznymi 
termosów oraz podłogi 
i umożliwiająca 
stawianie termosów 

do posiłków i napoi, o 
podwójnych ściankach 
izolowanych specjalną 
pianką, podwójna 
pokrywa z izolowaną 
pianką z silikonową 
uszczelką odporną na 
ścieranie wentyl 
odpowietrzający 
eliminujący podciśnienie, 
mycie ręczne 

szt 3 

23. pojemnik na sztućce 
4 częściowy (łyżka, 
nóż, widelec, 
łyżeczka) przy 
wydawaniu posiłków,  

ze stali nierdzewnej, 
kształt prostokątny z 4 
wkładami plastikowymi 
do wkładania sztućców 
pionowo 

mycie w zmywarkach, 
mycie ręczne 

szt 4 

24. obrus  220x120 cm  
poliestrowy, kolor 
pastelowy, delikatny 
wzór, w kolorystyce 
wystroju sali 

plamo odporny,  szt 3 



25. obrus 160x120 cm,  
poliestrowy, kolor 
pastelowy, delikatny 
wzór, w kolorystyce 
wystroju sali 

plamo odporny,  szt 45 

26. serwetnik  ze stali nierdzewnej 
18/0, powierzchnia 
wysoko polerowana, 

mycie w zmywarkach, 
mycie ręczne 

szt 47 

II. WYPOSAŻENIE 
KUCHNI 

  szt  

• garnki   szt  
27. garnek wysoki z 

pokrywką,  
poj. 15,4l, ze stali 
nierdzewnej 
satynowej, z 
wielowarstwowym 
dnem, z dwoma 
uchwytami, 

mycie ręczne  
mycie w zmywarkach 

szt 3 

28. garnek wysoki z 
pokrywką,  

poj. 9l, ze stali 
nierdzewnej 
satynowej, z 
wielowarstwowym 
dnem, z dwoma 
uchwytami,  

mycie ręczne  
mycie w zmywarkach 

szt 3 

29. garnek wysoki z 
pokrywką,  

poj. 20,9l, ze stali 
nierdzewnej 
satynowej, z 
wielowarstwowym 
dnem, z dwoma 
uchwytami,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 2 

30. garnek niski z 
pokrywką,  

poj. 5l, ze stali 
nierdzewnej 
satynowej, z 
wielowarstwowym 
dnem, z dwoma 
uchwytami,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 4 

31. garnek średni z 
pokrywką,  

poj. 1,9l, ze stali 
nierdzewnej 
satynowej, z 
wielowarstwowym 
dnem, z dwoma 
uchwytami 

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 5 

32. garnek z pokrywką,  poj. 1 l, ze stali 
nierdzewnej 
satynowej, z  wielo-
warstwowym dnem, z 
dwoma uchwytami,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 7 

33. garnek niski z 
pokrywką,  

poj. 3,3l, ze stali 
nierdzewnej 
satynowej, z 
wielowarstwowym 
dnem, z dwoma 
uchwytami,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 6 

34. rondel z pokrywką,  poj. 0,8l, ze stali 
nierdzewnej 
satynowej, z 
wielowarstwowym 
dnem, z rączką,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 6 

• patelnie   szt  



35. patelnia  Ø 28 cm, z aluminium, 
epoksydowana rączka 
stalowa 

powłoką teflonową 
Platinum zapobiegającą 
przecieraniu, z rączką o 
wysokiej wytrzymałości 
termicznej , mycie 
ręczne 

szt 4 

36. patelnia  Ø 32 cm, z aluminium, 
epoksydowana rączka 
stalowa 

powłoką teflonową 
Platinum zapobiegającą 
przecieraniu, z rączką o 
wysokiej wytrzymałości 
termicznej , mycie 
ręczne 

szt 2 

37. patelnia  Ø 24 cm, z aluminium, 
epoksydowana rączka 
stalowa 

powłoką teflonową 
Platinum zapobiegającą 
przecieraniu, z rączką o 
wysokiej wytrzymałości 
termicznej , mycie 
ręczne 

szt 2 

38. patelnia  Ø 28 cm, z aluminium, 
epoksydowana rączka 
stalowa 

powłoką teflonową 
Platinum zapobiegającą 
przecieraniu, z rączką o 
wysokiej wytrzymałości 
termicznej, mycie ręczne  

szt 2 

• brytfanny     
39. brytfanna  dł. ok. 39 cm z 

pokrywą, z 
satynowanej stali 
nierdzewnej, z 
ruchomymi uchwytami,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 2 

40. brytfanna  żeliwna 6l (gęsiarka), 
dł 480 mm, szer. 220 
mm, wys. 220 mm z 
pokrywą, wykonana z 
żeliwa  

do pieczenia, o 
oksydowanej 
powierzchni 
zapobiegającej 
rdzewieniu, mycie 
ręczne, mycie w 
zmywarkach 

szt 3 

41. blacha do pieczenia   650x530x40h mm (GN 
2/1), emaliowana, 

do pieczenia 
emaliowana, mycie 
ręczne 

szt 4 

• miski     
42. miska  ze stali nierdzewnej 

polerowanej, Ø 24 cm, 
poj. 3l,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 4 

43. miska  ze stali nierdzewnej 
polerowanej, Ø 28 cm, 
poj. 4,8l,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 4 

44. miska  ze stali nierdzewnej 
polerowanej śr. 32 cm, 
poj. 6,5l,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 4 

45. miska  plastikowa śr. 36 cm,   do kontaktu z 
żywnością, mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 4 

46. miska  plastikowa śr. 40 cm,  do kontaktu z 
żywnością, mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 4 

• noże     
47. nóż kuchenny  dł. 200 mm, z jednego 

kawałka stali kutej 
twardy i odporny na 
korozję, mycie w 

szt 6 



rękojeść z tworzywa 
sztucznego,  

zmywarkach i 
wyparzanie, mycie 
ręczne 

48. nóż do krojenia dł. 250 mm, z jednego 
kawałka stali kutej, 
rękojeść z tworzywa 
sztucznego,  

twardy i odporny na 
korozję, mycie w 
zmywarkach i 
wyparzanie, mycie 
ręczne 

szt 6 

49. nóż do mięsa   dł. 130 mm, z jednego 
kawałka stali kutej, 
rękojeść z tworzywa 
sztucznego,  

twardy i odporny na 
korozję, mycie w 
zmywarkach i 
wyparzanie, mycie 
ręczne 

szt 6 

50. nóż do filetowania  dł. 180 mm, z jednego 
kawałka stali kutej,  
rękojeść z tworzywa 
sztucznego,  

twardy i odporny na 
korozję, mycie w 
zmywarkach i 
wyparzanie, mycie 
ręczne 

szt 6 

51. nóż do oddzielania 
kości  

dł. 150 mm, z jednego 
kawałka stali kutej,  
rękojeść z tworzywa 
sztucznego,  

twardy i odporny na 
korozję, mycie w 
zmywarkach i 
wyparzanie, mycie 
ręczne 

szt 2 

52. nóż do pomidorów  dł. 130 mm, z jednego 
kawałka stali kutej,  
rękojeść z tworzywa 
sztucznego,  

twardy i odporny na 
korozję, mycie w 
zmywarkach i 
wyparzanie 

szt 2 

53. nóż do obierania  dł. 100 mm, z jednego 
kawałka stali kutej,  
rękojeść z tworzywa 
sztucznego,  

twardy i odporny na 
korozję, mycie w 
zmywarkach i 
wyparzanie, mycie 
ręczne 

szt 6 

54. nóż do jarzyn  dł. 80 mm, z jednego 
kawałka stali kutej,  
rękojeść z tworzywa 
sztucznego 

twardy i odporny na 
korozję, mycie w 
zmywarkach i 
wyparzanie 

szt 6 

55. nóż do serów 
miękkich  

dł. 150 mm, wykonany 
ze stali nierdzewnej, 
trzonek z tworzywa 
plastycznego 

twardy i odporny na 
korozję, mycie w 
zmywarkach i 
wyparzanie, mycie 
ręczne 

szt 3 

56. obieraczka do 
warzyw ręczna  

wykonana z całości z 
metalu lub z tworzywa 
z wysoko udarowego 
w połączeniu z 
elementami metalu 
(ostrze) 

mycie w zmywarkach i 
wyparzanie, mycie 
ręczne 

szt 3 

• chochle     
57. chochla  poj. 120 ml, w całości 

ze stali nierdzewnej, 
zagięta końcówka 
uchwytu umożliwia jej 
powieszenie,  

pozbawiona spawów i 
zagięć co zapewnia 
łatwe utrzymanie 
czystości, mycie ręczne, 
mycie w zmywarkach 

szt 6 

58. chochla  poj. 250 ml, w całości 
ze stali nierdzewnej,  

pozbawiona spawów i 
zagięć co zapewnia 
łatwe utrzymanie 
czystości, mycie ręczne, 
mycie w zmywarkach 

szt 6 



59. chochla  poj. 500 ml, w całości 
ze stali nierdzewnej,  

pozbawiona spawów i 
zagięć co zapewnia 
łatwe utrzymanie 
czystości, mycie ręczne, 
mycie w zmywarkach 

szt 10 

60. chochla  poj. 1 l, w całości ze 
stali nierdzewnej,  

pozbawiona spawów i 
zagięć co zapewnia 
łatwe utrzymanie 
czystości, mycie ręczne, 
mycie w zmywarkach 

szt 6 

• łyżki     
61. łyżka cedzakowa  Ø 140 mm, w całości 

ze stali nierdzewnej, , 
zagięta końcówka 
uchwytu umożliwia jej 
powieszenie 

pozbawiona spawów i 
zagięć co zapewnia 
łatwe utrzymanie 
czystości, mycie ręczne, 
mycie w zmywarkach 

szt 3 

62. łyżka do serwowania  dł. 328 mm, w całości 
ze stali nierdzewnej,  

mycie ręczne mycie  
w zmywarkach 

szt 3 

63. łyżka do spaghetti   dł. 307 mm, w całości 
ze stali nierdzewnej,  

mycie ręczne mycie  
w zmywarkach 

szt 3 

64. łyżka  drewniana okrągła, Ø 
45 mm, dł. 240 mm, z 
drewna bukowego,  

nie lakierowana  
mycie ręczne 

szt 2 

65. łyżka  drewniana okrągła, Ø 
49 mm, dł.300 mm, z 
drewna bukowego,  

nie lakierowana  
mycie ręczne 

szt 2 

66. łyżka  drewniana okrągła, Ø 
58 mm, dł. 400 mm, z 
drewna bukowego,  

nie lakierowana  
mycie ręczne 

szt 2 

67. łyżka  drewniana okrągła, Ø 
60 mm, dł. 450 mm, z 
drewna bukowego,  

nie lakierowana  
mycie ręczne 

szt 2 

68. łyżka  drewniana okrągła, Ø 
90 mm, dł. 800 mm, z 
drewna bukowego,  

nie lakierowana  
mycie ręczne 

szt 2 

69. szumówka  dł. 345 mm, w całości 
ze stali nierdzewnej,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 3 

• narzędzia kuchenne 
uzupełniające 

    

70. łopatka do 
przewracania  

dł. 320 mm, w całości 
ze stali nierdzewnej,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 6 

71. widelec do 
przewracania  

dł. 320 mm, w całości 
ze stali nierdzewnej,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 6 

72. porcjoner do ryżu i 
puree, odmierzana 
porcja: 0,1 l, średnica 
66 mm, w całości ze 
stali nierdzewnej  

odmierzana porcja: 0,1 
l, średnica 66 mm, w 
całości ze stali 
nierdzewnej 

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 3 

73. mieszadło do kotła  dł. 1300 mm, w całości 
ze stali nierdzewnej 

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 3 

74. tasak do mięsa  300x100x160 mm, ze 
stali molibdenowej, z 
rączką z polipropylenu 

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 2 

75. ubijak do ziemniaków  szer. 155 mm, w 
całości ze stali 
nierdzewnej,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 4 

76. nożyce do drobiu  dł. 250 mm, z kutej demontowalne,  szt 4 



stali nierdzewnej, 
uchwyty z tworzywa 
sztucznego mocowane 
nitami, z wewnętrzną 
sprężyną,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

77. tłuczek do mięsa  dł. 260 mm, z 
odlewanego 
aluminium,  

dwie powierzchnie 
rozbijające,  
mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 4 

78. szczypce 
uniwersalne  

dł. 240 mm, w całości 
ze stali nierdzewnej 

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 6 

79. szufelka stalowa do 
produktów sypkich  

poj. 125 ml, w całości 
ze stali nierdzewnej,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 1 

80. szufelka stalowa do 
produktów sypkich  

poj. 150 ml, w całości 
ze stali nierdzewnej,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 1 

81. szufelka stalowa do 
produktów sypkich  

poj. 450 ml, w całości 
ze stali nierdzewnej,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 1 

82. szufelka stalowa do 
produktów sypkich  

poj. 650 ml, w całości 
ze stali nierdzewnej,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 1 

83. mikser ręczny - 
blender,  

ramię ze stali 
nierdzewnej dł. 190 
mm, uchwyt z 
tworzywa sztucznego,  

wymienne końcówki, w 
komplecie: nóż 
gwiazdka do krojenia, 
siekania, rozcierania 
warzyw i owoców 
surowych lub gotow. na 
puree, owoców 
zamrożonych na lody, 
dżem, rozcierania zup i 
sosów, mieszania masy 
na ciasta i omlety, tarcza 
ubijająca do mieszania, 
miksowania, ubijania 
białek, śmietany, 
odtłuszczonego mleka, 
musów, koktajli, lekkich 
past, zup i sosów, tarcza 
miksująca do 
miksowania, ubijania, 
mieszania puree, sosów 
sałatkowych, 
majonezów, uchwyt do 
powieszenia na ścianie z 
kieszenią na 
końcówki,zasilanie 
elektryczne, min. 
prędkość obrotowa: 
10000 obr./min, maks. 
prędkość  obrotowa: 
17000 obr./min, moc 
całkowita: 0.2 kW, 
napięcie: 230 V 

szt 1 

84. mikser ręczny - 
blender, zasilanie 
elektryczne,  

ramię ze stali 
nierdzewnej dł. 350 
mm, uchwyt z 
tworzywa sztucznego, 

wymienne końcówki, w 
komplecie: nóż 
gwiazdka do krojenia, 
siekania, rozcierania 
warzyw i owoców 
surowych lub gotow. na 
puree, owoców 

szt 1 



zamrożonych na lody, 
dżem, rozcierania zup i 
sosów, mieszania masy 
na ciasta i omlety, tarcza 
ubijająca do mieszania, 
miksowania, ubijania 
białek, śmietany, 
odtłuszczonego mleka, 
musów, koktajli, lekkich 
past, zup i sosów, tarcza 
miksująca do 
miksowania, ubijania, 
mieszania puree, sosów 
sałatkowych, 
majonezów, uchwyt do 
powieszenia na ścianie z 
kieszenią na końcówki, 
min. prędkość obrotowa: 
18000 obr./min, maks. 
prędkość obrotowa: 
22000 obr./min, moc 
całkowita: 0,35 kW, 
napięcie: 230 V 

85. krajacz do jajek 
ugotowanych na 
twardo,  

Ø110 mm, w całości z 
aluminium 

mycie ręczne szt 2 

86. wałek do ciasta  drewniany Ø 83 mm, 
długość całkowita 64 
cm, długość wałka 45 
cm, w całości z 
nielakierowanego 
drewna, z uchwytami 

mycie ręczne szt 3 

87. stolnica  w całości drewniana, 
dwustronna, o wym. 
80x60 cm,  

na dłuższym boku dwie 
listwy, jedna 
ograniczająca 
wypadanie ciasta poza 
obszar stolnicy, druga 
blokująca przesuwanie 
stolnicy po blacie 

szt 2 

88. deska do krojenia 
mięsa  

450x300 mm, z 
polietylenu,  

czerwona,  
mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 3 

89. deska do krojenia  450x300 mm, z 
polietylenu,  

zielona (warzywa) 2 szt., 
brązowa (mięso 
gotowane, wędliny) 2 
szt., biała (nabiał, 
delikatesy) 2 szt., 
niebieska (ryby) 2 
szt.,żółta (drób surowy) 
2 szt.,  
mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 10 

90. dzbanek miarka  poj. 1 l, w całości ze 
stali nierdzewnej,  

z podziałką litrów 
wewnątrz, z uchwytem,  
mycie ręczne 
mycie w  zmywarkach 

szt 3 

91. sito  Ø 255 mm, w całości 
ze stali nierdzewnej, Ø 

mycie ręczne 
mycie w  zmywarkach 

szt 2 



oczek 1,5 mm 
92. sito  Ø 300 mm, stalowe z 

siatką, z drewnianym 
uchwytem długości 
430 mm 

mycie ręczne 
mycie w  zmywarkach 

szt 2 

93. sitko  Ø 120 mm, w całości 
ze stali nierdzewnej, z 
uchwytem  

mycie ręczne 
mycie w  zmywarkach 

szt 3 

94. wanna cedzakowa  Ø 360 mm, w całości 
ze stali nierdzewnej, z 
dwoma uchwytami,  

mycie ręczne 
mycie w  zmywarkach 

szt 3 

95. otwieracz ręczny do 
konserw  

dł. 220 mm, ze stali 
nierdzewnej 

mycie ręczne szt 4 

• pojemniki     
96. pojemnik  zamykany 176x108x65 

mm, poj. 0,6l z 
nieprzeźroczystego 
polipropylenu  

w standardzie GN, 
obudowa nie 
absorbująca zapachów i 
smaków, z szczelną 
pokrywą, pojemnik z 
zestawem kolorowych 
klipsów do oznaczenia 
pokrywy i pojemnika 
oraz z etykietą do 
wypełnienia markerem 
zmywalnym, pojemniki 
do układania 
piętrowego, do 
stosowania w temp. od -
40C do +95C,   
mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 5 

97. pojemnik  zamykany 
176x108x100 mm,  
poj. 1l z 
nieprzeźroczystego 
polipropylenu  

w standardzie GN, 
obudowa nie 
absorbująca zapachów i 
smaków, z szczelną 
pokrywą, pojemnik z 
zestawem kolorowych 
klipsów do oznaczenia 
pokrywy i pojemnika 
oraz z etykietą do 
wypełnienia markerem 
zmywalnym, pojemniki 
do układania 
piętrowego, można 
stosować w temp.od -
40C do +95C,  
mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 5 

98. pojemnik zamykany  176x108x150 mm,  
poj. 1,5l z  
nieprzeźroczystego 
polipropylenu  

w standardzie GN, 
obudowa nie 
absorbująca zapachów i 
smaków, z szczelną 
pokrywą, pojemnik z 
zestawem kolorowych 
klipsów do oznaczenia 
pokrywy i pojemnika 
oraz z etykietą do 
wypełnienia markerem 

szt 5 



zmywalnym, pojemniki 
do układania 
piętrowego, można 
stosować w temp.od -
40C do +95C, 
mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

99. pojemnik 
zmywarkach  

zamykany 
176x162x150 mm,  
poj. 2,6l, z 
nieprzeźroczystego 
polipropylenu  
 

w standardzie GN, 
obudowa nie 
absorbująca zapachów i 
smaków, z szczelną 
pokrywą, pojemnik z 
zestawem kolorowych 
klipsów do oznaczenia 
pokrywy i pojemnika 
oraz z etykietą do 
wypełnienia markerem 
zmywalnym, pojemniki 
do układania 
piętrowego, można 
stosować w temp.od -
40C do +95C,  
mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 2 

100. pojemnik  zamykany 
265x162x150 mm, poj. 
4,3l, z 
nieprzeźroczystego 
polipropylenu  

w standardzie GN, 
obudowa nie 
absorbująca zapachów i 
smaków, z szczelną 
pokrywą, pojemnik z 
zestawem kolorowych 
klipsów do oznaczenia 
pokrywy i pojemnika 
oraz z etykietą do 
wypełnienia markerem 
zmywalnym, pojemniki 
do układania 
piętrowego, można 
stosować w temp.od -
40C do +95C,  
mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 2 

101. pojemnik  zamykany 
325x176x150 mm, poj. 
6l, z 
nieprzeźroczystego 
polipropylenu  

w standardzie GN, 
obudowa nie 
absorbująca zapachów i 
smaków, z szczelną 
pokrywą, pojemnik z 
zestawem kolorowych 
klipsów do oznaczenia 
pokrywy i pojemnika 
oraz z etykietą do 
wypełnienia markerem 
zmywalnym, pojemniki 
do układania 
piętrowego, można 
stosować w temp.od -
40C do +95C, 
mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 2 



102. pojemnik  zamykany 
325x265x150 mm,  
poj. 10l z 
nieprzeźroczystego 
polipropylenu 

w standardzie GN, 
obudowa nie 
absorbująca zapachów i 
smaków, z szczelną 
pokrywą, pojemnik z 
zestawem kolorowych 
klipsów do oznaczenia 
pokrywy i pojemnika 
oraz z etykietą do 
wypełnienia markerem 
zmywalnym, pojemniki 
do układania 
piętrowego, można 
stosować w temp.od -
40C do +95C,  
mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 2 

103. pojemnik  zamykany 
325x354x150 mm,  
poj. 13,5l z 
nieprzeźroczystego 
polipropylenu 

w standardzie GN, 
obudowa nie 
absorbująca zapachów i 
smaków, z szczelną 
pokrywą, pojemnik z 
zestawem kolorowych 
klipsów do oznaczenia 
pokrywy i pojemnika 
oraz z etykietą do 
wypełnienia markerem 
zmywalnym, pojemniki 
do układania 
piętrowego, można 
stosować w temp.od -
40C do +95C,  
mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 2 

104. pojemnik na 
pieczywo  

z polietylenu, wym. 
600x400x324mm, 
nośność 30 kg, 

kolor żółty, pojemnik z 
otworami na całej 
powierzchni 
umożliwiającymi dostęp 
powietrza, w krótszych 
bokach otwory 
umożliwiające włożenie 
rąk i podniesienie 
skrzynki, możliwość 
piętrowania 
mycie ręczne 

szt 2 

105. skrzynka na warzywa  z polietylenu, wym. 
600x400x240 mm,  

nośność 20 kg, kolor 
zielony, pojemnik z 
otworami na całej 
powierzchni 
umożliwiającymi dostęp 
powietrza, w krótszych 
bokach otwory 
umożliwiające włożenie 
rąk i podniesienie 
skrzynki, możliwość 
piętrowania 
mycie ręczne 

szt 6 

106. pojemnik na mięso z z polietylenu, wym. pojemność 25 kg, kolor szt 4 



pokrywą  600x400x280 mm,  biały, pojemnik z 
otworami u góry 
umożliwiającymi dostęp 
powietrza, w krótszych 
bokach otwory 
umożliwiające włożenie 
rąk i podniesienie 
skrzynki, możliwość 
piętrowania 
mycie ręczne 

• inne     
107. waga 

gastronomiczna z 
szalką  

ze stali lakierowanej 
na szaro, szalka o 
wym. 25×25 cm 

stojąca, mechaniczna, 
zakres ważenia do 20 
kg, mycie ręczne 

szt 2 

108. kloc masarski  wymiary 
500x600x850h cm, z 
drewna bukowego 
oraz grabowego,  

dodatkowo wzmocniony 
stalową obejmą na 
podstawie, mycie ręczne 

szt 1 

109. topór masarski  ostrze nierdzewne dł. 
230 m, rączka z 
polietylenu dł. 437 mm 

mycie ręczne szt 1 

110. ostrzałka do 
ostrzenia noży  

podstawa na 
przeciwpoślizgowych 
stopkach gumowych,  

do ostrzenia noży o 
ostrzach gładkich i 
falistych, ostrzenie noży 
z obu stron poprzez 
diamentowe tarcze, 
zasilanie elektryczne, 
napięcie 230 V 

szt 1 

111. kosze na sztućce do 
przechowywania w 
szafach  

500x500 mm, 
plastikowy, uchwyty na 
wszystkich czterech 
ściankach kosza,  

mycie ręczne 
mycie w zmywarkach 

szt 4 

112. 
 

tarka  w całości ze stali 
nierdzewnej  

4 stronna, ręczna, mycie 
ręczne 

  

113. termometr kuchenny 
z sondą,  

wym. ok. Ø45 x 180 
mm, plastikowe etui z 
klipsem, sonda ze stali 
nierdzewnej dł. 110 
mm 

zakres temperatury -
10/+2000C, przycisk 
pamięci temperatury 

szt 1 

114. szpila do nakłuwania 
jajek  

w całości ze stali 
nierdzewnej 

mycie ręczne szt 1 

115. wyciskacz do 
czosnku  

w całości z aluminium mycie ręczne szt 2 

• piec konwekcyjny z 
wyposażeniem 
uzupełniającym 

    

116. piec konwekcyjny 
elektryczny, na 5 
blach GN1/1,  

 z cyfrowym panelem, 
obudowa oraz komora 
pieca wykonana ze stali 
chromowo-niklowej 
18/10 - nierdzewnej, 20 
programów, po 3 etapy 
obróbki termicznej, 
podgrzewanie, 
automatyczne 
dwukierunkowe obroty 
wentylatora, oświetlenie 
komory, podwójna szyba 

szt 1 



drzwi, odstęp pomiędzy 
prowadnicami 75mm, 
demontowane 
prowadnice w celu 
ułatwienia czyszczenia, 
zasilanie 400/3/50 
mycie ręczne 

117. pojemnik GN1/1  wys. 40 mm, ze stali 
nierdzewnej  

do pieca konwekcyjnego 
mycie w zmywarkach 
mycie ręczne 

szt 4 

118. pojemnik GN1/1  wys. 65 mm, ze stali 
nierdzewnej  

do pieca konwekcyjnego 
mycie w zmywarkach 
mycie ręczne 

szt 4 

119. pojemnik GN1/1  wys. 100 mm, ze stali 
nierdzewnej 

do pieca konwekcyjnego 
mycie w zmywarkach 
mycie ręczne 

szt 4 

III WYPOSAŻENIE 
GOSPODARCZO-
ADMINISTRACYJNE  

    

• chemia gospodarcza      
120. płyn do ręcznego 

mycia naczyń 5l  
5 l  op 1 

121. środek do 
maszynowego mycia 
naczyń  

12 kg  op 1 

122. płyn do 
nabłyszczania 
naczyń  

10 kg  op 1 

123. sól tabletkowana do 
zmiękczacza  

25 kg  op 1 

124. środek do 
czyszczenia 
piekarnika  

  op 1 

125. środek do 
czyszczenia 
konserwacji i 
pielęgnacji 
powierzchni, 
urządzeń oraz 
elementów  

 do wykonanych ze stali 
nierdzewnej 

op 3 

126. serwetki ząbkowane  15x15 cm, opakowanie 
zbiorcze 16000 szt. 

 op 1 

• odzież     
127. fartuch  o długości 960 mm, 

materiał: 65% 
poliester, 35% 
bawełna,  

 szt 15 

128. czapka z siatką i 
daszkiem  

materiał: 60% bawełna 
i 40% poliester 

z tyłu doszyty woreczek 
do ukrycia długich 
włosów, szerokość 
obwodu regulowana 
gumką, w kolorze 
białym, 

szt 15 

129. zapaska,  o długości 70 cm, 
materiał 65% poliester 
35% bawełna 

z dużą kieszenią 
naprzodzie, bordowa 

szt 15 

130. bluza kucharska  materiał 65% poliester długi rękaw, zapinana na szt 15 



35% bawełna nierdzewne zatrzaski, ze 
stójką pod szyją, fason 
unisex, biała 

131. bluza kucharska  materiał 65% poliester 
35% bawełna 

krótki rękaw, zapinana 
na nierdzewne zatrzaski, 
ze stójką pod szyją, 
fason unisex, biała 

szt 15 

132. spodnie kucharskie,  materiał 65% poliester 
35% bawełna 

z dwoma kieszeniami po 
bokach i gumką w pasie, 
fason unisex, czarne 

szt 15 

133. obuwie robocze  wierzch buta 
wykonany ze skóry 
przepuszczającej 
powietrze, 

gruba podeszwa PU/PU 
przeciw poślizgowa, 
metalowy podnosek 
ochraniający palce, , 
buty anty-statyczne, buty 
absorbują energię w 
części piętowej, 
zmniejszając nacisk 
odciążając piętę i całą 
stopę, możliwość 
przestawienia lub 
odpięcia paska pięty 
(uzyskujemy klapka), 
model unisex,  

para 5 

134. rękawice ochronne   odporne na temperaturę 
do 230 st.C, w 
komplecie rękawica 
prawa i lewa 

para 6 

• inne     
135. ścierka  70x50 cm, materiał  

100%  bawełna 
 szt 20 

136. myjka - gąbka   z warstwą szorstkiej 
włókniny z jednej strony 

szt 20 

137. tablica na jadłospis,  tablica w ramie, 
rozmiar powierzchni 
użytkowej 51x37, 
magnesy Ø 20 mm (10 
szt.) 

powierzchnia tablicy 
sucho ścieralna biała 
lakierowana o 
właściwościach 
magnetycznych, tablica 
z drzwiczkami z 
przeźroczystego pleksi, 
zamykanymi na kluczyk, 
w komplecie kolorowe 
magnesy 

szt 1 

138. breloczki do kluczy 
drzwiowych  

z tworzywa 
sztucznego, z 
przeźroczystym 
okienkiem, z 
metalowym kółkiem do 
przyczepienia klucza 

 szt 86 

139. szafka na zapasowe 
klucze (49 kluczy),  

korpus i drzwi z 
ciągnionej blachy 
stalowej, lakierowanej 
wewnątrz i na 
zewnątrz na kolor 
jasnoszary (RAL 
7035), wewnątrz 
przestawne listwy z 
haczykami, w różnych 

szafka zamykana na 
zamek bębenkowy z 2 
kluczami 

szt 1 



kolorach i z numeracją,  
wymiary 230x75x320h 
mm. 

140. wizytówki na drzwi -  tabliczka informacyjna 
przydrzwiowa, składa 
się z dwóch 
aluminiowych profili w 
kol.srebrnym 
anodowanym o szer. 
25 mm, wykończonych 
eleganckimi, 
grafitowymi 
zaślepkami, z 
systemem 
zatrzaskowy 
zapewniającym szybką 
i łatwą wymianę 
informacji, treść 
informacji 
zabezpieczona 
elastyczną folią 
antyrefleksyjną o 
grubości 0,5 mm, 
format informacji 
148x105 mm,  

tylna ściana z trwałego 
materiału (PCW), 
odpornego na pęknięcia, 
możliwość zawieszenia 
tabliczki w pionie i w 
poziomie, 

szt 27 

141. wycieraczka  wymiar 90x150 cm wewnętrzna, miękka, na 
podkładzie gumowym  
anty poślizgowym,   

szt 1 

• instrukcje 
informacyjne 

    

142. instrukcja mycia rąk 
personelu  

wykonana z PCV lub 
na papierze 
zalaminowanym 

planszowa naścienna, 
winna zawierać 
informacje pisemne i 
graficzne o zasadach 
mycia rąk. 

szt 7 

143. instrukcja p.poż. 
ogólna  

wykonana z PCV,   
 

planszowa naścienna, 
winna zawierać ogólne 
informacje o ochronie 
p.poż. w tym o 
obowiązkach 
pracowników oraz 
właścicieli, zarządców 
lub użytkowników 
budynków w tym 
zakresie 

szt 2 

144. instrukcja 
postępowania na 
wypadek pożaru  

wykonana z PCV,  planszowa naścienna, 
winna zawierać 
szczegółowe informacje 
o zasadach alarmowania 
o niebezpieczeństwie, 
postępowania w 
przypadku powstania 
pożaru, a także wykaz 
telefonów alarmowych 

szt 1 

145 wykaz prac 
wzbronionych 
kobietom  

z PCV planszowa naścienna, 
winien zawierać 
informacje o pracach, 
których wykonywanie 

szt 1 



jest wzbronione 
kobietom 

146. instrukcja o pierwszej 
pomocy w nagłych 
wypadkach  

z PCV plansza naścienna 
informacja winna 
stanowić opis zasad 
postępowania przy 
udzielaniu pierwszej 
pomocy w nagłych 
wypadkach 

szt 1 

147. instrukcja BHP dla 
placówek żywienia 
zbiorowego 
wykonana 

z PCV planszowa, naścienna, 
winna zawierać 
informacje o zasadach 
BHP w tego rodzaju 
placówkach 

szt 1 

148. instrukcja BHP przy 
obsłudze maszyn do 
zmywania naczyń   

z PCV planszowa, naścienna 
winna zawierać 
informacje o zasadach 
jakie należy 
przestrzegać przy 
obsłudze tego typu 
maszyn 

szt 1 

149. instrukcja BHP przy 
obsłudze patelni 
elektrycznej  

z PCV planszowa, naścienna 
winna zawierać 
informacje o zasadach 
jakie należy 
przestrzegać przy 
obsłudze tego typu 
urządzeń 

szt 1 

150. instrukcja BHP przy 
obsłudze urządzenia 
Wilk (do mielenia 
mięsa   

z PCV planszowa, naścienna 
winna zawierać 
informacje o zasadach 
jakie należy 
przestrzegać przy 
obsłudze tego typu 
urządzeń 

szt 1 

151. instrukcja BHP przy 
obsłudze kotła 
warzelnego   

z PCV planszowa, naścienna 
winna zawierać 
informacje o zasadach 
jakie należy 
przestrzegać przy 
obsłudze tego typu 
urządzeń 

szt 1 

152. instrukcja BHP przy 
obsłudze szaf 
chłodniczych,  

z PCV planszowa, naścienna 
winna zawierać 
informacje o zasadach 
jakie należy 
przestrzegać przy 
obsłudze tego typu 
urządzeń 

szt 1 

153. instrukcja BHP przy 
obsłudze maszyny 
wieloczynnościowej 
gastronomicznej,  

z PCV planszowa, naścienna 
winna zawierać 
informacje o zasadach 
jakie należy 
przestrzegać przy 
obsłudze tego typu 
maszyn 

szt 1 

154. instrukcja BHP przy 
obsłudze bemara  

z PCV planszowa, naścienna 
winna zawierać 

szt 1 



informacje o zasadach 
jakie należy 
przestrzegać przy 
obsłudze tego typu 
urządzeń 

155. instrukcja sanitarna 
dezynfekcji jaj 
kurzych  

z PCV planszowa, naścienna 
winna zawierać 
informacje o 
czynnościach 
związanych z 
dezynfekcją jaj 

szt 1 

156. instrukcja warunków 
sanitarno – 
higienicznych w 
obrocie środkami 
spożywczymi   

z PCV planszowa, naścienna 
winna zawierać 
informacje o zasadach 
jakie należy 
przestrzegać w obrocie 
środkami spożywczymi 

szt 1 

157. instrukcja BHP 
zachowania higieny 
osobistej 
pracowników w 
punktach gastronomii   

z PCV planszowa, naścienna 
winna zawierać 
informacje o zasadach 
przestrzegania higieny 
osobistej przez 
pracowników 
pracujących w 
gastronomii 

szt 1 

158. instrukcja 
zabezpieczenia 
zakładu przed 
szkodnikami,  

z PCV planszowa, naścienna 
winna zawierać wszelkie 
informacje o sposobie 
zabezpieczenia zakładu 
przed obecnością 
szkodników 

szt 1 

159. instrukcja BHP mycia 
i dezynfekcji naczyń   

z PCV planszowa, naścienna 
winna zawierać 
informacje o zasadach 
jakie należy 
przestrzegać przy myciu 
i dezynfekcji naczyń 

szt 1 

160. instrukcja usuwania 
odpadów i ścieków   

z PCV planszowa, naścienna 
winna zawierać 
informacje o sposobie 
usuwania odpadów i 
ścieków w obiekcie 

szt 1 

161. opracowanie i 
wykonanie planu 
ewakuacyjnego dla 
pomieszczeń 
użytkowanych przez 
Zaplecze Żywieniowe 
Gminnego Zespołu 
Szkół w Ozimku  
 

 plan winien być 
opracowany przez 
osobę (jednostkę) 
upoważnioną i 
dostosowany do obiektu 
z zachowaniem 
obowiązujących w tym 
zakresie 
przepisów,  
wykonanie w formie 
planszowej, 
zalaminowanej lub 
oszklonej, 
plan winien zawierać 
pisemną i graficzną 
informację o warunkach i 

kpl 1 



sposobie ewakuacji 
osób z pomieszczeń 
stanowiących Zaplecze 
Żywieniowe Szkoły 

• dodatkowe 
wyposażenie 

    

162. apteczka  plastikowa lub 
metalowa 

naścienna, z 
wyposażeniem 
podstawowym 

szt 1 

163. półka narożna, 
podwójna na 
kosmetyki do kabiny 
prysznicowej  

chromowana lub ze 
stali nierdzewnej 

 szt 1 

164. wieszak na ubrania i 
ręczniki przy kabinie 
prysznicowej  

chromowany lub ze 
stali nierdzewnej  

4 hakowy szt 2 

165. termometr 
wewnętrzny, oprawa 
metalowa lub PCV, 
naścienny 

  szt 3 

166. wieszak 
garderobiany do 
zawieszania na 
drążku w szafie  

z PCW dwu pozimowy, z 
bocznymi haczykami 

szt 20 

167. wózek do transportu 
ręcznego skrzynek z 
produktami 
żywnościowymi do 
magazynu, wózek 
platformowy,  

wzmocniona 
powierzchnia 
ładunkowa z 
ocynkowanej blachy 
stalowej z trwałą 
okleiną anty 
poślizgową, wokół 
platformy elastyczna 
listwa zderzakowa, 
składany chromowany 
pałąk, 4-kołowy 

nośność 150 kg, szt 1 

168. wózek do transportu 
ręcznego skrzynek z 
produktami 
żywnościowymi do 
kuchni,  

ze stali nierdzewnej,  
, wymiary 
930x600x1000h mm 

2 półkowy, na 2 kołach 
hamulec 

szt 1 

169. szczotka do 
zamiatania,  

 prostokątna, ze sztylem 
długim 

szt 1 

170. zmiotka z szufelką  plastikowa  kpl 1 
171. kosz do transportu 

brudnej i czystej 
odzieży,  

z PCV, wymiary ok. 
600x450x270  mm 

otwarty, boki ażurowe, 
dno pełne, z 2 rączkami, 
mycie ręczne 

szt 2 

172. tabliczka 
informacyjna ze 
znakiem "Zakaz 
palenia",  

ze stali nierdzewnej okrągła, naścienna szt 3 

173. tabliczka 
informacyjna  

ze stali nierdzewnej, naścienna z napisem 
"WC", okrągła 

szt 2 

174. tabliczka 
informacyjna na stół 
z napisem 
"Rezerwacja",  

ze stali nierdzewnej, stojąca, napis czarny, 
prostokatna 

szt 4 

175. taśma ochronna, 
montowana nad 

taśma z winylu 
teksturowanego, 

naścienna taśma 
winylowa odporna na 

m 1,10 



szafkami na torby 
szkolne stojącymi w 
jadalni  

grubość ok.. 3,5 mm, 
szer. ok. 200 mm, 

ścieranie i barwiona w 
całej masie, mocowanie 
do ściany na taśmach do 
szybkiego montażu, 
kolor wybrany 
Wykonawca ustali z 
Zamawiającym 

UWAGA:  
1. W zamawianych elementach dopuszcza się tolerancję wymiarów do 5%. 
2. Wyjątek stanowią tace, które winny mieć wymiar 310 x 435 mm, aby mogły zmieścić się w regale 
ociekowym.  

 
 


