Załącznik nr 1a do SIWZ/załącznik nr 1a do umowy ……

Znak sprawy: P.I.T.P.Z.Lub.2600.065.2018

Zestawienie ilościowe przedmiotu umowy oraz warunki techniczne wraz z jednostkowymi cenami netto - część I
l.p.

asortyment

opis

wymagany
model

zaoferowany model
równoważny

1

2

3

4

5

j.m. ilość

cena netto za
jednostkę miary
w zł

6

7

Amica FK3135.3T

szt.

2

ciśnienienie minimum 15 bar
moc minimum 1800W
pojemność minimum 1,7 litra
Saeco PicoBaristo
sterownie elektroniczne
SM3061/10
młynek ceramiczny
wbudowany pojemnik na mleko
automatyczny program czyszczenia i odkamienienia

szt.

1

cztery pola grzejne
zegar elektroniczny
termoobieg
płyta ceramiczna
piekarnik elektryczny multi
grzałka górna i dolna
opiekacz
klasa energetyczna minimum A
kolor: inox lub biały
wymiary 85x50x60 (wys x szer x gł)
instrukcja obsługi w j. polskim

Amica
57CE3.315HTaQ(
Xx

szt.

4

23

Electrolux
ERT1502FOW3

szt.

14

23

5

kolor czarny
płyta ceramiczna
Płyta
dwa pola grzewcze
ceramiczna - 2
moc przyłączeniowa 3 kW
pola grzewcze
wymiary 300x48x520 (szer x wys x gł)
instrukcja obsługi w j. polskim

Amica PH 3200ZT

szt.

2

23

6

kolor czarny
płyta ceramiczna
Płyta
cztery pola grzewcze
ceramiczna - 4
moc przyłączeniowa 6,6 kW
pola grzewcze
wymiary 592x39x522 (szer x wys x gł)
instrukcja obsługi w j. polskim

Bosch
PKE611B17E

szt.

1

23

7

kolor czarny
płyta ceramiczna
Płyta
dwa pola indukcyjne
indukcyjna - 2 sterowanie sensorowe
pola grzewcze moc przyłączeniowa 3,7 kW
wymiary 300x55x520 (szer x wys x gł)
instrukcja obsługi w j. polskim

Amica PI3510U

szt.

3

23

8

kolor czarny
płyta ceramiczna
cztery pola indukcyjne
Płyta
dwa pola booster
indukcyjna - 4
sterowanie sensorowe
pola grzewcze
moc przyłączeniowa 6,6 kW
wymiary 590x60x520 (szer x wys x gł)
instrukcja obsługi w j. polskim

Electrolux
EHH6240ISK

szt.

8

23

1

2

3

4

2 drzwiowa
wymiary 1816x545x571mm (wys x szer x gł)
pojemność chłodziarki 188 litrów
pojemność zamrażarki 64 litry
klasa energetyczna minimum A+
Chłodziarko - oświetlenie wewnętrzne
zamrażarka dwustronny montaż drzwi
poziom hałasu maksymalnie 45 dB
w komplecie 3 szuflady w zamrażarce, 5 półkek
szklane w chłodziarce, 4 półki w drzwiach
kolor inox lub biały
instrukcja obsługi w j. polskim

Ekspres do
kawy

Kuchnia
elektryczna cztery płyty
grzejne

Lodówka

1 drzwiowa
wymiary 850x550x612mm (wys x szer x gł)
pojemność chłodziarki minimum 115 litrów
pojemność zamrażarki minimum 18 litrów
klasa energetyczna minimum A++
automatyczne odszranianie
oświetlenie wewnętrzne
dwustronny montaż drzwi
w komplecie 1 szuflada, 2 półki szklane w
chłodziarce, 3 półki w drzwiach
poziom hałasu maksymalnie 42 dB
kolor biały
instrukcja obsługi w j. polskim

8

wartość netto w stawka
zł (kol.5xkol.6) VAT (%)
9

10

23

l.p.

asortyment

opis

wymagany
model

zaoferowany model
równoważny

1

2

3

4

5

9

10

11

12

moc 1700 W
pojemność misy roboczej 6,7 litra
płynna regulacja obrotów
tryb pracy pulsacyjnej
w zestawie 2 końcówki do kiełbas, 3 sitka, hak do
zagniatania ciasta kielich do koktajli, końcówka do
Kenwood Chef XL
Robot
kebbe, końcówka do ubijania, malakser, maszynka
Titanium
wielofunkcyjny do mielenia, mieszadło do przekładania, mieszadło
KVL8460S
Flexi, mieszadło K, misa mieszadło Flexi, mieszadło
K, misa robocza z pokrywą, tarcza do cienkich
plastrów, tarcza do cięcia w słupki, tarcza do
drobnych wiórków, tarcza do grubych plastrów,
tarcza do grubych wiórków, tarcza do ścierania,
wyciskarka do cytrusów

j.m. ilość

cena netto za
jednostkę miary
w zł
8

wartość netto w stawka
zł (kol.5xkol.6) VAT (%)

6

7

9

10

szt.

1

23

Telewizor 32
cale

przekątna 32 cale
podświetlenie LED
klasa energetyczna minimum A+
format 16:9
rozdzielczość minimum 1920x1080
głośniki minimum 2 x 5W
złącza minimum: 2x HDMI, 1xUSB, 1xCI, 1x wejście
komponentowe
wbudowany tuner DVB-T
możliwość montażu na ścianie
telegazeta, pilot
instrukcja obsługi w j. polskim

LG 32LJ500V

szt.

23

23

Telewizor 43
cale

przekątna 43 cale
podświetlenie LED
klasa energetyczna minimum A+
format 16:9
rozdzielczość minimum 1920x1080
głośniki minimum 2 x 8W
złącza minimum: 2x HDMI, 1xUSB, 1xCI, 1x cyfrowe
wyjście optyczne
wbudowany tuner DVB-T
możliwość montażu na ścianie
telegazeta
pilot, instrukcja obsługi w j. polskim

Philips
43PFT4112/12

szt.

1

23

Zamrażarka

zamrażarka 3-szufladowa
kolor biały
wymiary wysokość 85cm x głębokość 61,2cm x
szerokość 55 cm (+/-2cm)
klasa energetyczna A+
pojemność minimum 91 litrów
sygnał dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury
poziom hałasu maksymalnie 40 dB
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania minimum [h] - 22

Electrolux EUT
1106AW2

szt.

1

23

RAZEM NETTO
RAZEM BRUTTO*
*-wartosć przeniesiona do formularza ofertowego-zał.1 do SIWZ

..............................., dnia …….............. 2018 r.
miejscowość

...............................................................
(osoba/y uprawniona/e do reprezentacji / pełnomocnik)

