
Załączniki do zapytania ofertowego dla: 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22  

im. Juliusza Słowackiego                                 

 w Rybniku  44-270 Rybnik, ul. Boczna 17 

z 08 lipca 2019 r. 

Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia: 
1. Zmywarko-wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, 

pompa zrzutowa, P 4.9/3.4 kW, U 400/230 V 
Nr katalogowy: ………………………… Marka : …………………………………………… 
• nowoczesny design 
• profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania 
• sterownie elektromechaniczne 
• czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający 
komfort pracy 
• ergonomiczny uchwyt 
• przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 
• maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm 
• precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego 
• cykl mycia 120 s lub 180 s 
• wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h 
• pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach) 
• kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 
• 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) 
• zużycie wody 2,5 l/cykl 
• moc grzałki komory - 2 kW 
• moc grzałki bijlera - 3 kW lub 4,5 kW 
• kosz 500x500 mm 
• w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce 
• uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400V 
• opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego 
• urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody 
• płyn do mycia i nabłyszczania w cenie 
• w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowane 
przez ……………………………………………………………………. profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia 
Moc zainstalowana (kW): 5.5/7.0, Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5, Moc grzałki komory (kW): 2, 
Napięcie - U (V): 230/400, Napięcie - U (V): 400/230, Materiał wykonania: stal nierdzewna, 
Wysokość - H (mm): 835, Głębokość - D (mm): 665, Szerokość - W (mm): 565, 

Ilość: 1 
Cena netto: ……………………………… zł 
Kwota netto: …………………………… zł 
VAT: ……………………………………….. zł 
Kwota brutto:…………………………. zł 

 
2. Taboret gazowy, pojedynczy, Top line Power, 14 kW, G20 

Nr katalogowy: …………………………………Marka : …………………………….. 
• konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej 
• wyposażony w palnik 14 kW 
• płomień pilotowy palnika 
• zabezpieczenie przeciwwypływowe 
• redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) 
• przystosowany do dużych garnków o ø 450 do 500 mm 
• regulowane nóżki ~20 mm 
• podane wymiary WxDxH są całkowite 
Zasilanie: gaz, Wysokość - H (mm): 394, Głębokość - D (mm): 639, Szerokość - W (mm): 567, 

Ilość: 1 
Cena netto: …………………… zł 
Kwota netto: …………………. zł 
VAT: ………………………………. zł 
Kwota brutto: ………………. Zł 

 
3. Kubek 0,25 l 

Nr katalogowy: ……………………………………. 
• klasyczna biała, dekorowana zastawa stołowa do zastosowań w profesjonalnej gastronomii 
• wykonana z hartowanego szkła odporna na szok termiczny, o podwyższonej odporności na uszkodzenia 
mechaniczne 
• podlega recyklingowi 
• podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone 
• sprzedawane w ilościach kartonowych (K) 



• cena za sztukę 
Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchenek mikrofalowych: Tak, Kolor: biały, 
Materiał wykonania: szkło hartowane, Wysokość - H (mm): 90, Średnica (mm): 74, Pojemność - 
V (l): 0.25, 

Ilość:    96 
Cena netto:……………………. zł 
Kwota netto: …………………. zł 
VAT: ……………………………… zł 
Kwota brutto: ………………..zł 

 
4. Miska d 175 mm 

Nr katalogowy: ……………………………………….. 
• klasyczna biała, dekorowana zastawa stołowa do zastosowań w profesjonalnej gastronomii 
• wykonana z hartowanego szkła odporna na szok termiczny, o podwyższonej odporności na uszkodzenia 
mechaniczne 
• podlega recyklingowi 
• podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone 
• sprzedawane w ilościach kartonowych (K) 
• cena za sztukę 
Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchenek mikrofalowych: Tak, Kolor: biały, 
Materiał wykonania: szkło hartowane, Wysokość - H (mm): 45, Średnica (mm): 175, Pojemność - 
V (l): 0.6, 

Ilość: 6 
Cena netto: ………………… zł 
Kwota netto: ………………. zł 
VAT: ……………………………. zł 
Kwota brutto: …………….. zł 

 
5. Pojemnik na sztućce szary GN 1/1 

Nr katalogowy: ……………………Marka : ………………………….. 
• wymiar zewnętrzny pojemnika równy rozmiarom GN 1/1 
Kolor: szary, Materiał wykonania: polietylen, Rozmiar GN: 1/1, Wysokość - H (mm): 100, 
Głębokość - D (mm): 325, Szerokość - W (mm): 530, 

Ilość: 3 
Cena netto: ……………………zł 
Kwota netto: ………………… zł 
VAT: ………………………………zł 
Kwota brutto: ……………….zł 

 
6. Pojemnik stalowy, GN 1/1, H 100 mm 

Nr katalogowy: ………………………………..Marka : …………………………………… 
• polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -20°C do 300°C 
• wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej o solidnej konstrukcji 
• łatwy w utrzymaniu czystości 
• pojemność GN przybliżona 
• zastosowanie: witryny i lady chłodnicze, piece konwekcyjno-parowe, bemary, termosy transportowe, 
przechowywanie żywności w chłodniach 
Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - 
H (mm): 100, Głębokość - D (mm): 325, Szerokość - W (mm): 530, Pojemność - V (l): 14, 

Ilość: 3 
Cena netto: …………………zł 
Kwota netto: ……………… zł 
VAT: …………………………… zł 
Kwota brutto: …………… zł 

 
7. Pojemnik stalowy, GN 1/2, H 200 mm 

Nr katalogowy: ………………………..Marka : ……………………………………………. 
• polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -20°C do 300°C 
• wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej o solidnej konstrukcji 
• łatwy w utrzymaniu czystości 
• pojemność GN przybliżona 
• zastosowanie: witryny i lady chłodnicze, piece konwekcyjno-parowe, bemary, termosy transportowe, 
przechowywanie żywności w chłodniach 
Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - 
H (mm): 200, Głębokość - D (mm): 265, Szerokość - W (mm): 325, Pojemność - V (l): 11.5, 

Ilość: 2 



Cena netto: …………………… zł 
Kwota netto: ………………….zł 
VAT: ……………………………… zł 
Kwota brutto: ………………..zł 

 
8. Pojemnik stalowy GN 1/4, H 150 mm 

Nr katalogowy: …………………………….. Marka :…………………………………………. 
• polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -20°C do 300°C 
• wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej o solidnej konstrukcji 
• łatwy w utrzymaniu czystości 
• pojemność GN przybliżona 
• zastosowanie: witryny i lady chłodnicze, piece konwekcyjno-parowe, bemary, termosy transportowe, 
przechowywanie żywności w chłodniach 
Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - 
H (mm): 150, Głębokość - D (mm): 265, Szerokość - W (mm): 162, Pojemność - V (l): 3.6, 

Ilość: 2 
Cena netto: ………………….. zł 
Kwota netto: ………………… zł 
VAT: …………………………….. zł 
Kwota brutto: ……………….zł 

 
9. Pokrywka stalowa do pojemników GN 1/1 

Nr katalogowy:…………………………………. Marka : ……………………………… 
• pasuje do pojemników stalowych GN 1/1  
Materiał wykonania: stal nierdzewna, Rozmiar GN: 1/1, Głębokość - D (mm): 325, Szerokość - 
W (mm): 530, 

Ilość: 3 
Cena netto: …………….zł 
Kwota netto: …………..zł 
VAT: ………………………..zł 
Kwota brutto: ………… zł 

 
10. Pokrywka GN 1/2 

Nr katalogowy: ………………………….. Marka : ……………………………………… 
• pasuje do pojemników stalowych gn 1/2 stalgast 
Materiał wykonania: stal nierdzewna, Rozmiar GN: 1/2, Głębokość - D (mm): 325, Szerokość - 
W (mm): 265, 

Ilość: 2 
Cena netto: ………………….. zł 
Kwota netto: ………………… zł 
VAT: ……………………………… zł 
Kwota brutto: ………………..zł 

 
11. Pokrywka stalowa do pojemników GN 1/4 

Nr katalogowy: …………………………………….Marka : …………………………………………………. 
• pasuje do pojemników stalowych GN 1/4  
Materiał wykonania: stal nierdzewna, Rozmiar GN: 1/4, Głębokość - D (mm): 265, Szerokość - 
W (mm): 162, 

Ilość: 2 
Cena netto: ……………………. zł 
Kwota netto: ………………….. zł 
VAT: ………………………………..zł 
Kwota brutto: ……………….. zł 

 
12. Termos stalowy, V 15 l 

Nr katalogowy: ………………………….   Marka : ……………………………………….. 
• termos do transportu żywności 
• pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków 
• podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów 
oraz podłogi 
• posiada wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie 
• ergonomiczne uchywty transportowe 
• podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin 
Piętrowanie: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 295, Średnica (mm): 



330, Pojemność - V (l): 15, Wewnętrzna wysokość - Hw (mm): 220, Wewnętrzna średnica (mm): 
300, 

Ilość: 1 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 

 
13. Wózek kelnerski ze stali nierdzewnej, skręcany, 2-półkowy 

Nr katalogowy: …………………………Marka : …………………………………….. 
• wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm 
• maksymalne obciążenie do 75 kg na półkę 
• idealne do gastronomii 
• gumowe kółka z hamulcami 
• do samodzielnego montażu 
Samodzielny montaż: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 920, 
Głębokość - D (mm): 540, Szerokość - W (mm): 860, 

Ilość: 1 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 
 
 

14. Wózek kelnerski ze stali nierdzewnej, skręcany, 3-półkowy 
Nr katalogowy: ……………………………………Marka : …………………………………………. 
• wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm 
• maksymalny obciążenie do 75 kg na półkę 
• idealne do gastronomii 
• gumowe kółka z hamulcami 
Samodzielny montaż: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 920, 
Głębokość - D (mm): 540, Szerokość - W (mm): 860, 

Ilość: 1 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 
 

15. Dzbanek 1450 ml 
Nr katalogowy: ………………………….. Marka : ………………………………….. 
• sprzedawane w ilościach kartonowych (K) 
średnica: 114-90, Wysokość - H (mm): 234, Pojemność - V (l): 1.45, 

Ilość: 6 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 

 
 

16. Stojak stalowy na 6 desek 
Nr katalogowy: ………………………….. Marka : ………………………………….. 
• stojak na 6 desek 
Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 270, Głębokość - D (mm): 270, 
Szerokość - W (mm): 300, 

Ilość: 1 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 

 



17. Szczypce L 250 mm 
Nr katalogowy: ………………………….. Marka : ………………………………….. 
• wykonane z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym 
• idealne do powłok teflonowych 
• przystosowane do mycia w zmywarce 
• przystosowane do wyparzania 
• wysoka odporność termiczna do +220 °C 
Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do teflonu: Tak, Długość - L (mm): 250, 

Ilość: 1 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 

 
18. Łyżka perforowana do serwowania L 350 mm 

Nr katalogowy: ………………………….. Marka : ………………………………….. 
• wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym 
• idealna do powłok teflonowych 
• przystosowana do mycia w zmywarce 
• przystosowana do wyparzania 
• wysoka odporność termiczna do +220 °C 
Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do teflonu: Tak, Długość - L (mm): 350, 

Ilość: 1 

Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 

 
    19. Chochla d 90 mm 
Nr katalogowy: ………………………….. Marka : ………………………………….. 
• wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym 
• idealna do powłok teflonowych 
• przystosowana do mycia w zmywarce 
• przystosowana do wyparzania 
• wysoka odporność termiczna do +220 °C 
Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do teflonu: Tak, Długość - L (mm): 310, Średnica (mm): 
90, Pojemność - V (l): 0.11, 

Ilość: 2 

Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 

 
20. Łyżka cedzakowa L 350 mm 

Nr katalogowy: ………………………….. Marka : ………………………………….. 
• wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym 
• idealna do powłok teflonowych 
• przystosowana do mycia w zmywarce 
• przystosowana do wyparzania 
• wysoka odporność termiczna do +220 °C 
• średnica robocza ~ 115 mm 
Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do teflonu: Tak, Długość - L (mm): 350, 

Ilość: 1 

Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 
 
 
 
 
 
 



21. Salaterka d 100 mm 
 
Nr katalogowy: ………………………….. Marka : …………………………………..  linia………………………………… 
• wytrzymała powłoka szkliwa 
• podane wymiary są przybliżone 
• cena za sztukę 
• sprzedawane w ilościach kartonowych (K) 
Mycie w zmywarce: Tak, Kolor: biały, Materiał wykonania: porcelana, Wysokość - H (mm): 48, 
Średnica (mm): 100, Pojemność - V (l): 0.2, 
Ilość: 84 
Cena netto: 3,48 zł 
Kwota netto: 292,57 zł 
VAT: 67,29 zł 
Kwota brutto: 359,86 zł 
 

Ilość: 84 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 

 
22. Łyżka stołowa KIDS 

Nr katalogowy: ………………………….. Marka : ………………………………….. 
• zaprojektowane specjalnie dla dzieci 
• zalecane dla alergików i uczulonych na nikiel 
• rozmiar dostosowany dla małych dzieci 
• INOX 18/0 
• cena za sztukę 
Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 168, 

Ilość: 84 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 

 
23. Widelczyk stołowy KIDS 

Nr katalogowy: ………………………….. Marka : ………………………………….. 
• zaprojektowane specjalnie dla dzieci 
• zalecane dla alergików i uczulonych na nikiel 
• rozmiar dostosowany dla małych dzieci 
• INOX 18/0 
• cena za sztukę 
Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 172, 

Ilość: 84 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 
 

24. Nóż stołowy KIDS 
Nr katalogowy: ………………………….. Marka : ………………………………….. 
• zaprojektowane specjalnie dla dzieci 
• zalecane dla alergików i uczulonych na nikiel 
• rozmiar dostosowany dla małych dzieci 
• INOX 18/0 
• cena za sztukę 
Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 182, 

Ilość: 84 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 

 
 



 
25. Łyżeczka do herbaty KIDS 

Nr katalogowy: ………………………….. Marka : ………………………………….. 
• zaprojektowane specjalnie dla dzieci 
• zalecane dla alergików i uczulonych na nikiel 
• rozmiar dostosowany dla małych dzieci 
• INOX 18/0 
• cena za sztukę 
Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 133, 

Ilość: 84 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 

 
26. Talerz płytki d 170 mm 

Nr katalogowy: ………………………….. Marka : …………………………………..  linia……………………………….. 
• porcelana gładka w kolorze białym 
Mycie w zmywarce: Tak, Kolor: biały, Materiał wykonania: porcelana, Wysokość - H (mm): 20, 
Średnica (mm): 170, 

Ilość: 84 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 
 

27. Talerz głęboki d 180 mm 
Nr katalogowy: ………………………….. Marka : …………………………………..  linia……………………………….. 
• wytrzymała powłoka szkliwa 
• podane wymiary są przybliżone 
• cena za sztukę 
• sprzedawane w ilościach kartonowych (K) 
Mycie w zmywarce: Tak, Kolor: biały, Materiał wykonania: porcelana, Wysokość - H (mm): 34, 
Średnica (mm): 180, Pojemność - V (l): 0.15, 

Ilość: 84 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 

 
28. Talerz płytki d 200 mm 

Nr katalogowy: ………………………….. Marka : …………………………………..  linia……………………………….. 
• porcelana gładka w kolorze białym 
Mycie w zmywarce: Tak, Kolor: biały, Materiał wykonania: porcelana, Wysokość - H (mm): 23, 
Średnica (mm): 200, 

Ilość: 84 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 
 

29. Deska do krojenia 450x300 mm   zielona 
Nr katalogowy: ………………………….. Marka : …………………………………..   
• kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP 
• posiada atest PZH 
Kolor: zielony, Materiał wykonania: polipropylen, Głębokość - D (mm): 300, Szerokość - W (mm): 
450, 

Ilość: 2 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 



Kwota brutto: ………… zł 

 
 
 

30. Pojemnik, kosz na odpadki, V 80 l 
Nr katalogowy: ………………………….. Marka : …………………………………..   
• pojemnik na odpady 
• ergonomiczne uchwyty 
• wytrzymała konstrukcja 
• pasują pokrywy  
• pasuje podstawa na kółkach 
Kolor: szary, Materiał wykonania: polipropylen, Wysokość - H (mm): 610, Średnica (mm): 490, 
Pojemność - V (l): 80, Wewnętrzna średnica (mm): 455, 

Ilość: 2 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 

 
31. Pokrywa do pojemnika na odpadki (pasująca do zamawianego  pojemnika) 

Nr katalogowy: ………………………….. Marka : …………………………………..   
• pokrywa pełna 
• pasuje do pojemnika  
Kolor: szary, Materiał wykonania: polipropylen, Wysokość - H (mm): 36, Średnica (mm): 550, 
Wewnętrzna średnica (mm): 506, 

Ilość: 2 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 
 

32. Podstawa na kółkach do pojemnika na odpadki 80 l (pasująca do zamawianego  pojemnika) 
Nr katalogowy: ………………………….. Marka : …………………………………..   
• nośność podstawy na kółkach 100 kg 
• pasuje do pojemnika  
Kolor: szary, Materiał wykonania: tworzywo sztuczne, Wysokość - H (mm): 72, Średnica (mm): 403, 

Ilość: 1 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 
 

33. Kubek do gorących napojów 250 ml 
Nr katalogowy: ………………………….. Marka : …………………………………..   
• profesjonalne szkło dla gastronomii 
• szkło hartowane 
• sprzedawane w ilościach kartonowych (K) 
• cena za sztukę 
• podana pojemność to pojemność całkowita 
Piętrowanie: Tak, Wysokość - H (mm): 94, Średnica (mm): 78, Pojemność - V (l): 0.25, 

Ilość: 60 
Cena netto: ………………zł 
Kwota netto: …………… zł 
VAT: …………………………zł 
Kwota brutto: ………… zł 
 

Ofertę przygotował(a): 
Imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

Odbiorca: 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 

Podsumowanie: 

Wartość netto: ……………………….. zł 
VAT: ……………………………………….. zł 
Wartość brutto: …………………….. zł 
 


