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SPRZĘT GASTRONOMICZNY, BARMAŃSKI I KELNERSKI  - CZĘŚĆ NR 3 

 

Dostawa wyposażenia - Zadanie 9 -Wyposażeni/doposażenie pracowni, warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce 

dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia  i realizację podstawy programowej dla zawodów T. żywienia i usług 

gastronomicznych oraz T. technologii żywności. Typ projektu 1 c), 
 

SPRZĘT GASTRONOMICZNY, BARMAŃSKI I KELNERSKI  

ZADANIE NR 9 

 

L.P. 
Poz.  

w budżecie 
Nazwa towaru Ilość Szczegółowy opis 

1 93 walizka barmańska 1 

W skład zestawu wchodzi:  

shaker bostoński 800ml, stal nierdzewna polerowany, szklanica barmańska, sitko 

barmańskie, nalewak metalowy czarny, szufelka do lodu z ociekaczem, łyżka barmańska 

Japan, miarka barowa 30/50 ze skalą wewnątrz, rozgniatacz do owoców, otwieracz speed 

opener, nóż barmański victorinox czarny, ochraniacz na nóż knife guard, ręcznik barmański.  

Zestaw umieszczony w czarnej walizce. 

2 94 
stoliki/stoły bankietowe 

składane 
9 

Zestaw stolików składający się z: 

5 stołów koktajlowych okrągłych składanych, przystosowanych do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz. Blat wykonany z wysokiej jakości polietylenu, stalowe nogi, blokada 

uniemożliwiająca samoczynne złożenie, uchwyt służący do łatwego przenoszenia.  

Wymiary: przy rozłożeniu: (Ø x szer.) 80 x110 cm, przy złożeniu: dł. x szer. x wys. 138x81x 

4,5 cm. 

Stoły w komplecie z pokrowcami. 

4 stołów cateringowych składanych z wbudowanym uchwytem do łatwego przenoszenia do 

stosowania wewnątrz i na zewnątrz, posiadających 3 blokady uniemożliwiające samoczynne 

złożenie się stołu. Blat wykonany z wysokiej jakości polietylenu, stalowe nogi zapewniające 
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stabilną podstawę, powłoka węglanowa chroniąca przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych. Stół dla 8 osób. 

Wymiary złożonego stołu ok: 91x75x8.5 cm, wymiary rozłożonego stołu ok.: 180x75x74cm. 

3 95 

bielizna, zastawa stołowa, tace, 

sprzęt kelnerski, elementy 

dekoracji stołów, zestaw 

1 

W skład zestawu wchodzi: 

-obrus 140x140 cm - szt. 10  

wykonany z tkaniny żakardowej, wytłoczone wzory. Skład tkaniny 50% bawełna, 50% 

poliester. Obrus wykończony kopertą. Kolor ecru. 

 

-zapinki do skirtingów (klipsy kateringowe) - szt. 100  

klipsy do mocowania skirtingów w kolorze białym, plastikowe z rzepem, pasujące na blat o 

grubości 15-25mm.  

 

-tace antypoślizgowe szt. 10  

wykonane z włókna szklanego, poliestru z żywicą i gumy antypoślizgowej. Powinny 

posiadać wytłoczenia na spodzie umożliwiające cyrkulację powietrza przy sztaplowaniu 

mokrych tac Odporne na chemikalia, szok termiczny, zadrapania, złamania i zaplamienia. 

Możliwe mycie w zmywarkach. Zakres temperatur: -10 do +100 stopni Celsjusza. Średnica 

405 mm, kształt okrągły, kolor czarny.  

 

-tace platerowane okrągłe, szt. 10  

tace o wysokości 20 mm, średnicy 420 mm, wykonane ze stali nierdzewnej, w kształcie 

okrągłym, w kolorze inox. 

 

-kubek do serwowania zup, szt. 6  

kubek wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 450 ml, wysokość: 9 cm, średnica 8,5 

cm. Szeroka, daleko umieszczona rączka nie nagrzewająca się. 

 

-pierścień do serwetek, szt. 12 

nierdzewny pierścień do serwetek, z polerowanej stali nierdzewnej. Średnica 4,5 cm, 

wysokość 4 cm. Możliwość zmywania zarówno w profesjonalnych zmywarkach 
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gastronomicznych jak i ręcznie przy użyciu odpowiednich detergentów.  

 

- cavier do serwowania potraw – taca z pokrywą, szt. 2  

wysokość 16 cm, średnica 30,5 cm, kolor srebrny. Wykonane z metalu. 

 

- pomocnik barmański, szt. 5  

z przegródkami na układanie sprzętu barmańskiego o wymiarach długość: 150 mm, 

szerokość: 240 mm, wysokość: 105 mm. Wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze 

czarnym. 

 

- tace platerowane prostokątne, szt. 4  

tace wykonane ze stali chromowanej o wymiarach: 31 x 23 cm. Kształt: prostokątny. 

 

- łyżka do sosów, szt. 6  

łyżka o wymiarach ok. 70 x 50 mm z polerowanej stali nierdzewnej z uchwytem o długości 

ok. 140 mm wykonana z polerowanej stali nierdzewnej. Kolor inox. 

 

- taca na ślimaki, szt. 1  

taca na 6 porcji ślimaków. Wymiary: 170 mm x 200 mm. 

 

- kociołek do gulaszu, szt. 2 

kociołek o pojemności 0,8 l. zawieszany nad podgrzewaczem. Wykonany ze stali 

nierdzewnej. W komplecie powinna znaleźć się chochelka. Kolor inox. 

 

- cooler do schładzania alkoholi – 2 szt.  

ze stali nierdzewnej polerowanej, o pojemności co najmniej 3 l, wysokość co najmniej 18 cm 

 

- maty barmańskie – 4 szt. – gumowe, kauczukowe, czarne, zapobiegające zbieraniu się 

wody na blacie baru, wymiary 150x300 mm 
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- łyżeczki barmańskie długie – 12 szt. – ze stali nierdzewnej, długość minimum 25 cm. 

 

- zestaw akcesoriów do skorupiaków – 6 elementów: 1 szt. 

składający się z: 

 kleszczy do otwierania pancerzy krabów, homarów, langust  

 nóż do homara 

 4 widelce do homara 

4 96 

maszyny, urządzenia, aparaty, 

narzędzia i inny sprzęt 

właściwy dla kwalifikacji, 

zestaw 

1 

- zestaw noży do garnirowania, szt. 2  

w skład zestawu wchodzi:  

6 dłutek do wykrawania, ceramiczna ostrzałka, pojemnik do przechowywania akcesoriów, 

książeczka ze wskazówkami i zdjęciami dekoracji.  

Możliwość mycia w zmywarce,  

Wykonanie z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. 

5 97 

naczynia szklane,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

porcelanowe, żaroodporne, 

zestaw 

1 

W skład zestawu wchodzą: 

- goblety do wody, szt. 6  

w kolorze bezbarwnym, wykonane ze szkła, pojemność 500 ml, wysokość ok. 247 mm. 

 

- kieliszki do wina białego, szt. 6  

wykonane ze szkła, pojemność 200 ml, wysokość 227 mm, średnica ok. 79 mm. 

 

- kieliszki do wina czerwonego, szt. 6  

wykonane ze szkła, pojemność 300 ml, wysokość 238 mm, średnica ok. 88 mm. 

 

- szklanki do IrishCoffe, szt. 6  

wykonane ze szkła, pojemność 250 ml, wysokość 145 mm, średnica ok. 75 mm. 

 

- szklanki do CaffeLate, szt. 6  

wykonane ze szkła sodowego, wymiary: 9,5 x 8 x 15 cm 

 

- filiżanki do mokki, szt. 6  
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wykonane z wysokiej jakości porcelany białej, ze wzmocnionym brzegiem, pojemność 0,1 

ml średnica 65 mm, wysokość 50 mm. Odporna na zadrapania, stłuczenia. Możliwe mycie w 

zmywarce, możliwe piętrowanie oraz używanie w kuchenkach mikrofalowych. W komplecie 

ze spodkiem. 

 

- pokale do piwa, szt. 6  

wykonane z wysokiej jakości szkła sodowego, pojemność ok. 470 ml, średnica ok. 73 cm, 

wysokość ok. 24 cm. Wzmocniona krawędź kieliszka szklanki.  

 

- nelsonki żaroodporne, szt. 6  

komplet 4 garnków o poj. 0,5 l.- 2 l. z możliwością wykorzystania w piekarnikach, na płytach 

elektrycznych i w kuchenkach mikrofalowych oraz do przechowywania i serwowania na stół 

różnych potraw, których rodzaj oraz ilość zależą od pojemności naczynia. Wielkości 

garnków: 0,5 l, 1 l., 1,6 l, 2l. Poosiadają ryflowane dno. 

 

- szklanki do long drinków, szt. 6  

szklanki wysokie do drinków, szklane, o pojemności 240 ml 

 

- szklanki do short drinków, szt. 6  

wykonane ze szkła, pojemność 200 ml, wysokość 83 mm, średnica ok. 79 mm. 

 

- waza – bowla z pokrywą i łyżką, szt. 1  

waza o pojemności 4,3 l, w kolorze przezroczystym, wykonana ze szkła. W skład zestawu 

wchodzi waza, 6 szklanek o pojemności 0,35 l. i łyżka do nabierania. 

 

- dekanter, szt. 1  

wykonany z kryształu bezołowiowego o pojemności 1500 ml, średnicy ok. 23,4 cm i 

wysokości 33 cm. 

 

- stojak do dekantera, szt.1 
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wykonany ze stali nierdzewnej. Wysokość ok.30 cm. 

6 98 

maszyny, urządzenia, aparaty, 

narzędzia i inny sprzęt 

właściwy dla kwalifikacji, 

zestaw 

1 

W skład zestawu wchodzą: 

- sito do mąki, szt. 6  

kubek do przesiewania mąki z rączką wprawiającą w ruch obrotowy łopatki przeciskające 

mąkę przez sito i innych produktów sypkich wykonany ze stali nierdzewnej o wysokości 13 

cm i średnicy 10 cm. 

 

- mata cukiernicza silikonowa, szt. 6  

mata silikonowa zapobiegająca przywieraniu. Z obu stron pokryta silikonem przeznaczonym 

do kontaktu z produktami spożywczymi. Zakres temperatur: od -40°C do +280°C. Wymiary 

całkowite ok. 585 x 385 mm. 

 

- formy silikonowe do wylewania i wyciskania (komplet), szt. 6 

komplet składający się z kilkunastu form wykonanych z silikonu, do których wylewa się 

masę czekoladową lub cukrową i uzyskuje figurki do ozdabiania tortów.  

Komplet ma zawierać formy w kształtach: serduszek, koronek, zwierzątek, kwiatów, listków, 

bobasów, postaci z bajek. 

 

- formy do pralin, szt. 2  

forma silikonowa z 16 wgłębieniami w kształcie guzików różnego kształtu. Pojemność 

pojedynczej foremki: 3,5 ml, szerokość formy: 18 cm, długość: 17 cm, wysokość: 0,7 cm. 

Wykonanie :100% silikon Platinum. Możliwe mycie w zmywarce. 

 

- formy do figurek komplet, szt. 1  

plastikowa forma do tworzenia dekoracji w kształcie jajek np. z czekolady, masy cukrowej 

lub innych surowców cukierniczych. Wymiary foremki: 12,2 x 17,5 cm. Zestaw powinien 

zawierać 2 formy w kształcie połówki jajka oraz 1 podstawkę. 

 

- zdobniki komplet, szt. 2  

zestaw w stylu retro do zdobienia ciast i deserów, zawierający szprycę do dekoracji, 
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wygodne, duże uchwyty na palec wskazujący i środkowy oraz tłok z otworem na kciuk; 6 

tylek (końcówek) 

 

- worki cukiernicze – 10 szt.  

worki foliowe przezroczyste jednorazowe do szprycowania, folia LDPE o grubości 72 

mikrony, 100 sztuk na rolce 

 

- wałki do masy cukrowej – 10 szt. 

wałek z nieprzywierającego tworzywa, o długości co najmniej 50 cm, silikonowy, równy na 

całej długości, bez rączek, średnica 2,5- 5cm 

 

- nożyki w tym carvingowe – zestaw – 4 szt.  

 nożyk tajski - ostry, a jednocześnie elastyczny nóż pozwalający dokładnie i starannie 

wyciąć drobne kształty oraz usunąć nadmiar owoców. 

 dłutko typu V - do wycinania wzorów o ostrym trójkątnym zakończeniu, płatków, 

drobnych listków. 

 dłutko typu U - do wycinania kulistych wzorów, drobnych rybich łusek lub innych 

ornamentów. 

 nóż tajski wygięty 

7 105 
zestaw noży i drobnego sprzętu 

produkcyjnego 
1 

W skład zestawu wchodzą: 

- metalowa forma do muffinek, szt. 5  

wykonane ze stali, wielkość blachy: 35-37 cm x 26-26,5 cm. Pojedyncze gniazdo o 

wielkości: średnica górna: 7 cm, średnica dolna: 5 cm, głębokość: 3 cm. Posiadająca 12 

dołków do muffinek. 

 

- wagi kuchenne nośność do 3 kg, szt. 3  

płaska cyfrowa waga kuchenna z nośnością do 5 kg, precyzyjną podziałką z dokładnością do 

1 g lub 1 ml. Funkcja automatycznego wyłączania. 

 

- deski haccp komplet szt. 6  
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deski do krojenia wykonane z polietylenu, spełniające wymagania jakie daje system HACCP. 

Wymiar desek: 45 x 30 cm, grubość 1,3 cm. W skład zestawu wchodzą następujące kolory: 

zielona, brązowa, biała, niebieska, żółta, czerwona. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej 

18/10. Gumowe nakładki antypoślizgowe. 

 

- miarki kuchenne, szt. 12  

miarka plastikowa o pojemności 1 l. wyposażona w dziobek ułatwiający przelewanie. 

 

- sitka kuchenne, szt. 12  

sito stalowe o średnicy 185 – 235 mm, wykonane ze stali nierdzewnej, perforowane. 

 

- foremki do pieczenia sufletów, szt. 32  

okrągłe naczynie żaroodporne o niewielkich rozmiarach i pojemnościach 160, 180, 200 i 230 

ml. (po 8 szt.) 

 

- forma budyniowa, szt. 4  

forma do budyniu z pokrywką o pojemności 1 l (2 szt.) i 1,5 l. (2 szt.) wykonana ze stali 

nierdzewnej. 

- zestaw noży kuchennych w bloku szt. 3 Ostrze noży wykonane ze stali nierdzewnej 

najwyższej jakości - 3Cr13. Stal odporna na korozję i łatwa do naostrzenia. Rękojeść 

noży - ergonomiczna, posiada wypustki zapobiegające wyślizgiwaniu się noża z ręki. 

W bloku powinny znajdować się: nóż szefa kuchni, nóż do chleba, nóż do 

filetowania, nóż uniwersalny, nóż do obierania. Noże można myć w zmywarce. 

- nóż do steków, szt. 6  

wykonane ze stali nierdzewnej polerowane, przystosowane do mycia w zmywarkach. 

8 106 
naczynia 

kuchenne/gastronomiczne, 
1 

- garnki do gotowania na parze, szt. 4  

wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, grube 3 warstwowe dno z powłoką 
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zestaw termiczną, powierzchnia polerowana na wysoki połysk, pokrywa wykonana ze szkła 

hartowanego z otworem odprowadzającym parę, ergonomiczne stalowe uchwyty, nadające 

się do wszystkich rodzajów kuchni, przystosowane do mycia w zmywarkach. Garnek o 

wymiarach (około) 20 cm x 11 cm i pojemności 3.5l, sito o wymiarach 20 cm x 9 cm i 

pojemności ok.2.5 l. 

 - zestaw garnków do używania na kuchni indukcyjnej komplet 6 szt.  

 W skład zestawu wchodzą: garnek 16 cm - 1,5 l + pokrywka, garnek 18 cm - 2 l + pokrywka, 

garnek 20 cm - 2,5 l + pokrywka, garnek 24 cm - 4,5 l + pokrywka, naczynie do gotowanie 

na parze - pasujące do garnka 16 cm, 18 cm oraz 20 cm, garnek 24 cm - 7 l + pokrywka. 

Garnki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 - odpornej na uszkodzenia, 

korozję oraz wysokie temperatury. Pokrywki posiadają specjalny odpowietrznik, który 

odprowadza nadmiar pary wodnej na zewnątrz naczynia. Garnki powinny posiadać grube, 

trójwarstwowe dno ze specjalną wkładką aluminiową, duże, stalowe i wygodne uchwyty 

ułatwiające korzystanie z garnków. Wewnątrz garnków powinna znajdować się praktyczna 

skala litrażowa. Przystosowane do długotrwałego i intensywnego użytkowania, Możliwość 

stosowania na wszystkich typach kuchni, także indukcyjnej. Możliwość mycia w zmywarce 

bez ryzyka uszkodzeń i odkształceń. 

  

- naczynie do gotowania ryb, szt. 3  

garnek do ryb z pokrywką, posiadający w komplecie ruszt na rybę, wykonany ze stali 

nierdzewnej, o wymiarach (ok.): wysokość: 110 mm, głębokość: 180 mm, szerokość: 600 

mm 


