
 

 

 

               Załącznik 4.2 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY 

 

Część nr 2 pn. „AKCESORIA KUCHENNE” 

L.p. Nazwa Opis wymagań j.m. ilość 
Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

(5x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
SZTUĆCE (komplet 

na 6 osób) 

 

Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej, możliwość 

mycia w zmywarce. W skład kompletu wchodzi: 

Nóż stołowy x 6 szt. 

Widelec stołowy x 6 szt. 

Łyżka stołowa x 6 szt. 

Łyżeczka do herbaty x 6 szt. 

Widelczyki do ciast x 6 szt. 

 

komplet 1   

2 
CHOCHLA 

 

Chochla o długości 31 cm 

Materiał: tworzywo poliamidowe wzmocnione. 

Produkt wytrzymały na temperaturę do 220 st. C. 

Możliwość mycia w zmywarce 

Kolor: szary 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

 

szt.  2   

3 
TRZEPACZKA  

 

Rodzaj: ręczna trzepaczka do ubijania jaj. 

Długość: 24 cm 

Długość rączki: 12 cm 

Szerokość ubijaka: 6 cm 

Tolerancja rozmiaru +/- 2 cm. 

szt. 2   



 

 

Możliwość mycia w zmywarce 

Kolor: chrom 

Materiał: stal nierdzewna. 

 

4 
KOMPLET NOŻY 

KUCHENNYCH 

 

Rękojeść noży powinna być umieszczona 

bezpośrednio na ostrzu. 

Noże powinny posiadać antypoślizgową rękojeść. 

Noże powinny zawierać ergonomiczny kształt 

rękojeści. 

Noże powinny być wykonane z wysokiej jakości stali 

nierdzewnej (HRC52-55) z 30° kątem szlifu.  

W skład zestawu powinno wchodzić 5 noży w 

drewnianym bloku do przechowywania. 

Zestaw powinien zawierać: 

Długi nóż do chleba z ząbkowanym ostrzem 

przeznaczony do krojenia różnych 

rodzajów pieczywa. Długość ostrza 23 cm, stal 

nierdzewna o twardości HRC minimum 53, 

antypoślizgowa rękojeść. 

Nóż kuchenny tradycyjny. Tradycyjny nóż 

kuchenny, z szerokim ostrzem przy rękojeści. 

Przeznaczony do siekania warzyw i krojenia mięsa. 

Długość ostrza 20 cm, stal nierdzewna o twardości 

HRC minimum 53, antypoślizgowa rękojeść. 

Nóż do siekania warzyw. Długość ostrza 16 cm, stal 

nierdzewna o twardości HRC minimum 53, 

antypoślizgowa rękojeść. 

Nóż do obierania i krojenia warzyw oraz owoców. 

Długość ostrza 11 cm, stal nierdzewna o twardości 

HRC minimum 53, antypoślizgowa rękojeść. 

Nóż do skrobania i krojenia warzyw i 

komplet 1   



 

 

owoców. Długość ostrza 7 cm, stal nierdzewna o 

twardości HRC minimum 53, antypoślizgowa 

rękojeść. 

Blok z naturalnego drewna  z możliwością 

postawienia na blacie.  

Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. 

5 
KOMPLET 

GARNKÓW 

KUCHENNYCH 

 

Liczba elementów w zestawie: 10 (5 garnków,  

5 pokrywek). 

Kolor: srebrny 

Materiał: stal nierdzewna. 

Typ powłoki: non-stick (nieprzywierająca). 

Uchwyty: wykonane ze stali nierdzewnej. 

Możliwość mycia w zmywarce. 

Zestaw powinien składać się z: 

- Garnek o średnicy 22 cm + pokrywka (pojemność 6 

litrów); 

- Garnek o średnicy 24 cm + pokrywka (pojemność 5 

litrów); 

- Garnek o średnicy 20 cm + pokrywka (pojemność 3 

litrów); 

- Garnek o średnicy 20 cm + pokrywka (pojemność 2 

litrów); 

- Rondel o średnicy 20 cm + pokrywka (pojemność 1,5 

litra); 

Garnki do użytku na kuchenkach: gazowych, 

ceramicznych, elektrycznych i indukcyjnych. 

Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. 

  

komplet 1   

6 
PATELNIA Z 

POKRYWKĄ 

 

Rodzaj patelni: tradycyjna. 

Powłoka: nieprzywierająca. 

Możliwość mycia w zmywarce. 

szt. 2   



 

 

Patelnia do użytku na kuchenkach: gazowych, 

ceramicznych i elektrycznych, indukcyjnych. 

Kształt: okrągły 

Rączka: czarna bakelitowa 

Średnica: 30 cm 

Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. 

Kolor: czarny 

Patelnia powinna zawierać wskaźnik idealnej 

temperatury. 

Pokrywka patelni wykonana ze szkła hartowanego.  

7 
SERWIS 

OBIADOWO -

KAWOWY (komplet 

na 6 osób) 

Kolor: biały; 

Liczba elementów w zestawie: 34 

Zestaw wykonany z białej porcelany. 

Talerze wykonane w formie kwadratu z 

zaokrąglonymi wykończeniami. 

Zestaw obiadowo-kawowy 34 częściowy składający 

się z następujących elementów: 

- Talerz płytki obiadowy  26 cm - 6 szt. 

- Talerz głęboki (miseczka) 18 cm - 6 szt. 

- Talerz deserowy 19 cm - 6 szt. 

- Filiżanka 250 ml - 6 szt. 

- Spodek 14,5 cm - 6 szt. 

- Cukiernica 0,30 ml. - 1 szt. 

- Dzbanek/Mlecznik 0,15 ml.- 1 szt. 

- Imbryk 135 ml.- 1szt. 

- Waza 2700 ml. - 1 szt. 

Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. 

 

komplet 1   

8 
DESKI DO 

KROJENIA 

 

Zestaw dwóch desek do krojenia na stojaku.  

Materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne. 

Możliwość mycia w zmywarce. 
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Średnia deska: 30 x 19 x 0,5 cm 

Mała deska: 25 x 17 x 0,5 cm 

Stojak przeznaczony do desek o grubości 8 mm 

Kolor: dowolny. 

Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. 

 

9 
MISKI KUCHENNE 

 

Komplet trzech miseczek stalowych z plastikowymi 

pokrywkami. 

Miski nadające się do przechowywania produktów 

spożywczych jak i sypkich. 

Średnica misek: 12 cm x 14 cm x 16 cm 

Wysokość misek: 5 cm x 5 cm x 6 cm 

Tolerancja rozmiaru +/- 0,5 cm. 

Materiał: stal nierdzewna. 

Kolor pokrywek: dowolny. 

Możliwość mycia w zmywarce. 

komplet 1   

Razem brutto  

 

 

 

…………………………………… 

  podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

         (lub osób uprawnionych) 

    do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 


