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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - D 

 

CZĘŚĆ NR 4 

 

Dostawa wyposażenia gastronomicznego – Zadanie nr 6: Doposażenie pracowni i warsztatów 

szkolnych ZSP nr 2 w Łowiczu dla zawodu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz 

Technik Mechanizacji Rolnictwa 

 

 

OPIS ILOŚĆ 

56. TŻiUG – doposażenie pracowni obsługi gości  - bielizna stołowa m.in. obrusy, moltony, 

zapinki do skirtingów: 

1 zestaw 

Lp. Opis Ilość w szt./ 

Komplet/ 

metry 

 

1. obrusy – tkanina  typu „Goliat 320” lub tkanina równoważna 

opisanej tj. o parametrach nie gorszych; ciężar 270 g/m2, 50% 

bawełna 50% poliester, długość 300 cm, szerokość 140 cm, kolor 

biały 

5 szt. 

2.  skirtingi – z wszytą taśmą rzepową, tkanina shantung, długość po 

zmarszczeniu   900 cm, szerokość 70 cm, kolor ecru  

5 szt. 

3. serwety z tkaniny typu „Gladiator 160” lub tkanina równoważna 

opisanej tj. o parametrach nie gorszych; ciężar 195g/m2, 100% 

bawełna o wymiarach 50 cm x 50 cm, kolor biały 

30 szt. 

4. serwety kelnerskie z tkaniny typu „Gekon 320” lub tkanina 

równoważna opisanej tj. o parametrach nie gorszych; ciężar 270 

g/m2, 50% bawełna 50% poliester o wymiarach 60 cm x 30 cm, 

kolor biały 

15 szt. 

5. moltony – podkład pod obrus antypoślizgowy, termoizolacyjny, 

wygłuszający i wodoszczelny  

10 m 

6. zapinki do skirtingów (klipsy plastikowe z rzepem) 100 szt.  

 57. TŻiUG – doposażenie pracowni obsługi gości – krzesła dobrane do stołów 6 szt. 

1. krzesła: z oparciem, z miękkim siedziskiem odpornym na mycie 

wodą, nieskładane, wysokość do siedziska minimum 45 cm, kolor 

ciemny beż, stelaż drewniany, wysokość od 95 do 96 cm, 

szerokość  siedziska od 44 do 45 cm, głębokość siedziska od 39 

do 40 cm, wysokość siedziska od 46 do 47  cm 

6 szt.  

 58. TŻiUG – doposażenie pracowni obsługi gości – czajnik bezprzewodowy 4 szt. 

1. czajnik bezprzewodowy: stal nierdzewna, pojemność minimum 

1,7 litr, ochrona przed przegrzaniem, długość kabla minimum  70 

cm 

4 szt.  

 59. TŻiUG – doposażenie pracowni obsługi gości  1 szt. 

1. zlewozmywak dwukomorowy: nakładany, stal nierdzewna, 

wymiary 60cm x 120 cm, z ociekaczem, sitka wciskane z 

zamknięciem, stal nierdzewna, struktura typu „len”, syfon w 

komplecie. 

1 szt.  

60. TŻiUG – doposażenie pracowni obsługi gości 10 szt. 
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1. tace kelnerskie: taca prostokątna, plastikowa, wymiary minimum  

długość / szerokość 45 cm x 35 cm 

10 szt.  

 61. TŻiUG – doposażenie pracowni obsługi gości 4 szt. 

1. tace kelnerskie: na bazie włókna szklanego, antypoślizgowa, 

minimum 35 cm średnicy, okrągła, kolor - czarny 

4 szt.  

62. TŻiUG- doposażenie pracowni obsługi gości – zastawa stołowa 1 zestaw 

1. talerz płytki obiadowy, kwadratowy, biały, porcelanowy,  bok o 

długości 26 cm. Nadaje się do zmywarek. 

Komplet składa się ze 

150 szt. 

 

2. talerz obiadowy głęboki, kwadratowy, biały, porcelanowy, 

długość bok o długości 21,5 cm.  Nadaje się do zmywarek. 

Komplet składa się ze 

150 szt. 

3. talerz deserowy, kwadratowy, biały, porcelanowy bok o długości 

15,5 cm.  Nadaje się do zmywarek 

Komplet składa się ze 

150 szt. 

4. filiżanka o pojemności 200 ml i talerzyk pod filiżankę, 

kwadratowy, kolor biały, porcelana.  Nadaje się do zmywarek 

Komplet składa się ze 

150 szt. 

5. półmisek, prostokątny, biały, porcelanowy, długość 32 cm.  

Nadaje się do zmywarek 

Komplet składa się z 

30 szt. 

 

6. salaterka kwadratowa, biała, porcelanowa, długość 22 cm.  Nadaje 

się do zmywarek 

Komplet składa się z 

30 szt. 

7. cukiernica, biała, gładka, okrągła, porcelanowa – bez wzorów, z 

przykryciem.  Nadaje się do zmywarek 

Komplet składa się z 

15 szt. 

8. menaże na sól i pieprz, szkło przeźroczyste i metal. Jedna sztuka 

rozumiana jest jako menaż na sól i pieprz łącznie, 1 szt.  

=  komplet: 2 pojemniki i stelaż 

15 szt. 

63. TŻiUG- doposażenie pracowni  technologii gastronomicznej – sztućce stołowe 20 

kompletów 

1. sztućce stołowe (łyżka stołowa, widelec stołowy, nóż stołowy, 

łyżeczka, widelczyk do ciasta), wykonane ze stali nierdzewnej 

20 kompletów (1 

komplet na 6 osób) 

 

64. TŻiUG- doposażenie pracowni technologii gastronomicznej – zestaw noży kuchennych 20 

kompletów 

1. noże kuchenne w zestawie, wykonane ze stali nierdzewnej 

Wykonany ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego 

Skład zestawu: 

Nóż szefa kuchni- Długość całkowita: 32,0 cm / Długość ostrza: 

20,0 cm / Szerokość: 4,5 cm. 

Nóż do chleba- Długość całkowita: 32,0 cm / Długość ostrza: 20,0 

cm / Szerokość: 2,5 cm. 

Nóż do krojenia- Długość całkowita: 31,0 cm / Długość ostrza: 

19,0 cm / Szerokość: 2,0 cm. 

Nóż uniwersalny- Długość całkowita: 27,0 cm / Długość ostrza: 

15,0 cm / Szerokość: 2,0 cm. 

Nóż uniwersalny- Długość całkowita: 23,0 cm / Długość ostrza: 

12,5 cm / Szerokość: 2,0 cm. 

Nóż do steku- Długość całkowita: 22,0 cm / Długość ostrza: 11,0 

cm / Szerokość: 2,0 cm. 

Nóż do obierania- Długość całkowita: 19,0 cm / Długość ostrza: 

8,5 cm / Szerokość: 2,0 cm. 

20 kompletów  

(1 komplet to 7 noży) 
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Blok- Długość: 23,0 cm / szerokość: 12,0 cm / Wysokość: 21,5 

cm. 

Kolor: czarny, srebrny. Mycie ręczne. Blok  wykonany z 

tworzywa sztucznego i stali. Waga ok.: 2,2 kg 

65. TŻiUG - doposażenie pracowni technologii gastronomicznej – drobny sprzęt 

produkcyjny 

1 zestaw 

1. stolnica drewniana bambusowa, wymiary 65 cm x 43 cm x 1,45 

cm  

1 komplet składa się z 

6 sztuk) 

 

2. forma do ciasta prostokątna – 35 cm x 24 cm, powierzchnia 

nieprzywierająca z otwieranymi bokami jak tortownica  

1 komplet składa się z 

15 sztuk 

66. TŻiUG- doposażenie pracowni technologii gastronomicznej – kosze i pojemniki na 

segregowane odpady 

4 szt. 

1. zestaw 4 kompaktowych koszy do segregacji odpadów, każdy 

kosz o poj. 33 l., i kosze w kolorze: zielonym, żółtym, niebieskim 

i czarnym – każdy kosz w zestawie w innym kolorze. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć 4 zestawy.  

1 komplet składający 

się 4 szt. 

kompaktowych koszy 

 

 68. TŻiUG – doposażenie pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej – 

normy żywienia i wyżywienia  

5 szt. 

1. normy żywienia i wyżywienia - wydanie książkowe: Normy 

żywienia człowieka. Pod redakcją: Mirosław Jarosz, Barbara 

Bułhak-Jahymczyk,  

5 szt.  

69. TŻiUG – doposażenie warsztatów szkolnych - żelazko 2 szt. 

1. żelazko: z funkcją pary, moc minimum 2400W, regulacja pary, 

regulacja temperatury, z wbudowanym spryskiwaczem, blokada 

kapania, stopa szafirowa, długość przewodu ok. 2,5 m, obrotowy 

kabel, pojemnik do nalewania wody, spryskiwacz, pojemność 

zbiornika na wodę ok. 400 ml, system zabezpieczający osadzaniu 

się kamienia, wyrzut pary w poziomie i pionie, regulacja pary 

min. 50g/min, precyzyjny wyrzut pary na czubku żelazka, waga 

ok. 1,4kg. 

2 szt.  

 70. TŻiUG – doposażenie warsztatów szkolnych  

1.  deska do prasowania: z pokrowcem, z antenką podtrzymującą 

kabel żelazka, z gniazdem i kablem, regulowana wysokość, 

zintegrowana podstawka na żelazko. Ze stabilną podstawką pod 

żelazko oraz gniazdko elektryczne. Wyposażona jest w 

metalową siatkę, odporną na korozję i rdzę, przepuszczającą parę 

wodną. Zawiera bawełniany pokrowiec z nadrukiem i wyściółką 

gąbkową. Wymiary całkowite deski wraz z podstawą pod 

żelazko: 132 cm x 42 cm. Wymiary powierzchni do 

prasowania: ok. 114 cm x 34 cm; 

regulacja wysokości: do 95 cm  

maksymalne obciążenie deski: do 10 kg  

wymiary po złożeniu: ok. 151 x 42 x 9 cm  

waga orientacyjna: 4,9 kg 

2 szt.  

71. TŻiUG- doposażenie warsztatów szkolnych – komplet naczyń i drobnego sprzętu  
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kuchennego 

1. keksówka wymiary 39 cm x 11 cm, stal nierdzewna Komplet składa się z 

20 szt. 

 

2. tortownica - metal z powłoką non-stick, uchwyt ze stali 

nierdzewnej, średnica 28 cm 

Komplet składa się z 

10 szt. 

 

3. komplet desek HACCP (1 komplet = deska czerwona, zielona, 

biała, niebieska, zielona, żółta), wymiary deski 265 mm x 325 mm 

x 20 mm, wykonane z polietylenu nie pochłaniającego zapachów 

oraz cieczy,  ze stojakiem 

4 komplety  

4. otwieracz do puszek, z chromowanej stali z uchwytami z plastiku, 

180 mm  

10 szt.  

5. komplet obieraczek do warzyw, potrójne ostrza - ceramiczne, ze 

stali nierdzewnej, ergonomiczna rączka 

10 szt.  

 

 

72. TŻiUG- doposażenie warsztatów szkolnych – waga elektroniczna do 5 kg 6 szt. 

1. waga elektroniczna z wyświetlaczem LCD, dotykowy panel 

sterowania, zakres ważenia od 1 g gram do 5 kg, szklana 

powierzchni, dokładność do 1g, funkcje co najmniej: tarowanie, 

automatyczne wyłączanie, wskaźnik rozładowania baterii, 

przelicznik zawartości wartości odżywczych w ważonych 

produktach kalorie, tłuszcz, cholesterol, błonnik, węglowodany, 

białko, jednostki miary: gram i ml (mililitr) 

6 szt.  

73. TŻiUG- doposażenie warsztatów szkolnych –  drobny sprzęt kuchenny – m.in. miski, 

formy, tortownice 

1 zestaw 

1. łopatka i pędzelek silikonowy, kolor dowolny, wykonane z 

silikonu lekarskiego 

10 szt.  

2. komplet patelni ceramicznych:  

1 komplet rozumie się jako:  komplet patelni ceramicznych tj. 3 

patelnie (o średnicach: 20 cm, 24 cm, 28 cm) oraz dwie stojące 

pokrywki z hartowanego szkła, powłoka nieprzywierająca, termo 

ceramiczna, odłączane ergonomiczne rączki, do wszystkich 

rodzajów kuchenek 

6 kompletów  

3. zestaw 4 garnków z pokrywami, rondlem z pokrywką, patelnia 

teflonową z pokrywką:  

- garnek 2l z pokrywą (16 cmx10,5 cm) 

- garnek 3l z pokrywą (18 cmx11,5 cm) 

- garnek 4l z pokrywą (20 cmx12,5 cm) 

- garnek 7l z pokrywą (24 cmx14,5 cm) 

- rondel 2l z pokrywką (16 cm x10,5 cm) 

- patelnia teflonowa pojemność 3,1L z pokrywką (24 cm x7 cm) 

gaz, prąd indukcja, wykonany z wysokiej klasy stali nierdzewnej, 

 grube dno, które umożliwia szybkie oraz równomierne 

rozprowadzanie ciepła, 

 zastosowany materiał umożliwia szybkie podgrzanie potraw i 

przez dłuższy czas utrzymuje ciepło, 

  nadaje się do wszystkich rodzajów kuchenek: gazowych, 

elektrycznych, ceramicznych i indukcji, 

6 kompletów  w tym: 

 

1 szt. 

1 szt. 

1 szt. 

1 szt. 

1 szt. 

1 szt. 
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 szklane, szczelne pokrywki z odpowietrznikiem, 

 łatwe w utrzymaniu czystości 

4. wykonane z wysokiej klasy stali nierdzewnej, do wszystkich 

rodzajów kuchenek, szklane, szczelne pokrywki z 

odpowietrznikiem, praktyczna miarka w środku, pokrywka z 

uchwytem. 

6 kompletów 

5. komplet misek stalowych – w jednym  komplecie 5 sztuk. Miski 

wykonane z wysokiej jakości stali, stal polerowana na połysk, 

wymiary misek: 32 cm x11cm, 28 cm x10,5 cm, 

24 cm x 9 cm, 18 cm x 7 cm,  

15,5 cm x 6 cm 

6 kompletów 

 

6. pudełka plastikowe, tworzywo sztuczne, każde o poj. 48l, 

zamykane na zatrzask, wymiary 59,5cmx39,5cmx31,1cm 

6 szt. 

  

 

 

 

 

 


