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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego nr 3/2021/OW 

                                                                    Trzemosna, dnia 15.04.2021 r. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Miejsce dostawy: gmina Daleszyce/Staszów, miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego. 

Koszt dostawy pokrywa Wykonawca i realizuje dostawę na własne ryzyko. 

Termin realizacji dostawy: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2021 r. 

WYMAGANE udokumentowanie wykonania dostawy: protokół odbioru. 

WYMAGANE zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. 

 

Część 1 

Zakup i dostawa maszyn i urządzeń gastronomicznych (wymagany minimalny termin gwarancji 12 miesięcy) 

 

1) Urządzenie do waty cukrowej (1szt.) 

• Moc urządzenia 1200 W, Zasilanie 230 V, W skład zestawu wchodzą: Urządzenie do waty cukrowej, Metalowy 

garnek, Kopuła z pleksiglasu,2 blaty,2 koła z łącznikiem kół i zaślepkami, Rączka składająca się z 3 elementów,2 

dłuższe nóżki, 2 krótsze nóżki (na koła), łącznik dłuższych nóg. 

2) Urządzenie do popcornu (1szt.) 

• Moc urządzenia 1600 W, Zasilanie 230 V. Do urządzenia dołączany jest zestaw akcesoriów: Szufelka, Pojemnik 

z miarką o pojemności 0,5 l do odmierzania porcji kukurydzy, oleju, soli. 

3) Witryna grzewcza z dodatkowym kompletem pojemników (1 kpl.) 

• z osłoną przeznaczona do podgrzewania i utrzymywania temperatury różnego rodzaju potraw. Skład zestawu: 

Witryna grzewcza z osłoną, 6 pojemników z pokrywkami GN ze stali nierdzewnej z pokrywkami, Wsparcie GN, 

Elementy montażowe. Moc urządzenia 2200 W, Zasilanie 230 V. Urządzenie z wytrzymałą konstrukcją  

i dużą niezawodnością. Wysoka jakość stali. Wydajny element grzejny o mocy 1,8KW, podgrzanie wody – max 

90 °C, z termostatem, kranikiem spustowym,  

• Komplet pojemników: 

- 2 x pojemnik GN 1/1 100 mm + 2 x pokrywa  

- 4 x pojemnik GN 1/2 100 mm + 4 x pokrywa 

4) Urządzenia/ zestaw do hot doga (1 kpl.) 

• W skład zestawu wchodzą:11-to rolkowy podgrzewacz z rolkami pokrytymi teflonem - na 20 parówek Moc 

urządzenia 2200 W, Zasilanie 230 V, Podwójny opiekacz do bułek - na 6 bułek Moc urządzenia 2x1800 W, 

Zasilanie 230 V, Stojak na hot dogi, Stojak na 5 sosów, Szczypce 33 cm. 
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5) Warnik (1szt.) 

• Warnik 20 l, wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej i wyposażony w regulację temperatury termostat, 

• Moc urządzenia 2500 W, Zasilanie 230 V 

6) Termos gastronomiczny (1szt.)  

• Termos 20 l - do przechowywania i transportowania żywności. Wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością 

układania kilku termosów pionowo. wyposażony w pokrywę z uszczelkami oraz dwie rączki do przenoszenia 

po bokach urządzenia. 

7) Fontanna czekoladowa (1 szt.)  

• Fontanna czekoladowa 6 kg - 5 pięter. Urządzenie wyposażone w wydajną grzałkę o mocy 160 W, termostat  

z regulacją temperatury w zakresie od 30 do 110 °C. 

8) Pojemnik termoizolacyjny (2 szt.) 

• Pojemnik termoizolacyjny o pojemność 40 l, z pokrywą, Wymiar zewnętrzny: 60 × 40 cm, Wymiar wewnętrzny: 

54,5 × 34,5 cm, Wysokość zewnętrzna: 30,5 cm, Wysokość wewnętrzna: 24 cm, Waga: 720 g 

 

Część 2 

Zakup i dostawa przyczepy (wymagany minimalny termin gwarancji 24 miesiące) 

 

1) Przyczepa (1szt.) 

• Przyczepka o wymiarach powierzchni transportowej min.: 2000 mm długości x 1250 mm, z burtami  

i plandeką. 

• Świadectwo homologacji. 

 

Część 3 

Zakup i dostawa sprzętu rekreacyjnego (wymagany minimalny termin gwarancji 12 miesięcy) 

 

1) Namiot imprezowy (1szt.) 

• o min. wymiarach 4x8 m, wysokość boków - 2 metry z oknami. Solidna konstrukcja wykonana w 100% ze stali, 

dodatkowo ocynkowana.  

2) Stoły + ławki (10 kpl.) 

• Zestaw - stół + dwie ławki. Wymiary (dł. x szer.x wys.): Stół:180 x 50 x 77 cm, Ławki: 180 x 25 x 47 cm   

Stalowa konstrukcja malowana proszkowo.  

 

Część 3 

Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego (wymagany minimalny termin gwarancji 12 miesięcy) 

        

1) Urządzenia do baniek mydlanych i mgły (1szt.) 
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• Wymiary: 53x38x33,5cm, Moc 2000W, Diody 18x3W RGB 3in1, Sterowanie DMX, Auto lub pilot 

bezprzewodowy, Wbudowany zawór spustowy. 

2) Przenośny zestaw nagłośnieniowy (1 szt.) 

• Przenośny zestaw nagłośnieniowy - możliwość bezprzewodowego streamingu muzyki przez Bluetooth ze 

smartfona lub tabletu, odtwarzacz multimedialny, odtwarzanie plików MP3 z banków plików MP3 przez port 

USB lub SD, wejście AUX możliwość podłączenia wieży stereo, odtwarzacz CD lub radia.  W zestawie:  

3 mikrofony: jeden bezprzewodowy zestaw słuchawkowy UHF z nadajnikiem kieszonkowym, jeden mikrofon 

ręczny UHF i mikrofon kablowy, każdy z odrębną regulacją, zestaw nagłośnieniowy, pilot zdalnego sterowania.  

 


