Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwio niu”
jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Nr sprawy: RZP-II-WI/26 /DZP-1/2012

Zał cznik Nr 4 do SIWZ

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
Cz
I – Akcesoria kuchenne
dotyczy: Dostawy akcesoriów kuchennych i sprz tu AGD dla Domu Pomocy
Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa
budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwio niu”.
Lp.
1

Wyszczególnienie

2
1 Blacha do pieczenia ciasta 35x28 cm
wykonane z aluminium

2 Blacha do pieczenia ciasta keksówka 35 (+/-

5cm) x 11 (+/- 1 cm)
wykonane z aluminium
3 Blacha do pieczenia ciasta tortownica
z jednym dnem fakturowanym o rednicy 30
cm, wykonane z aluminium
4 bulionówki z uszami i spodkiem
porcelana grubo cienna gastronomiczna o
rednicy 170 mm (+/- 10 mm), przeznaczona
do mycia w zmywarce przemysłowej,
temperatura wyparzania do 90º C, kolor ecru
5 Cedzak siatkowy
wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, uchwyt
zako czony hakiem do zawieszania, o
wymiarach Ø16 długo r czki 42 cm (+/- 2 cm)

Jedn.
miary

Ilo

3

4

szt.

15

szt.

15

szt.

5

kpl.

60

szt.

2

szt.

2

szt.

2

szt.

4

szt.

20

szt.

6

Cena jedn.
netto PLN
5

Warto
Stawka
netto PLN podatku
(kol. 4 x 5)
VAT
6
7

6 Cedzak stoj cy

wykonany ze stali nierdzewnej 18/10; wewn trz
wysokopolerowana, zewn trz satynowana o
wymiarach Ø36 cm
7 Cedzak z uchwytami
wykonany ze stali nierdzewnej 18/10; wewn trz
wysokopolerowana, zewn trz satynowana o
wymiarach Ø25 cm
8 Chlebaki
pojemnik do przechowywania pieczywa, stal
nierdzewna satynowana, wymiary. 500 x 300 x
200 mm (+/- 50 mm)
9 Chochelki 0,25 l
stal nierdzewna 18/10, uchwyty satynowe,
zako czone hakiem "MONOBLOK”
10 Chochelki 0,5 l
stal nierdzewna 18/10, uchwyty satynowe,
zako czone hakiem "MONOBLOK”
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11 Cukiernice

porcelana grubo cienna gastronomiczna o
pojemno ci 0,20 litra, kolor ecru
12 Deska do krojenia + stojak
Deski kolorowe HACCP PE z nó kami
antypo lizgowymi wykonane z polietylenu 500 o
wysokiej g sto ci, nietoksyczne, przystosowane
do mycia w zmywarkach, odporne na działalnie
temperatury max 90 stopni C + stojak ze stali
nierdzewnej, masywne wykonanie. Wymiary
desek:: długo 50 cm szeroko 32,5 cm
grubo 2 cm (+/- 5%). Kolory: biała, czerwona,
zielona, ółta, niebieska, br zowa
13 Dzbanki
ze szkła o pojemno ci do 1,5 litra
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szt.

20

kpl.

2

szt.

30

szt.

12

szt.

14

kpl.

60

kpl.

6

kpl.

4

kpl.

4

14 Dzbanki z miark

wykonane z poliw glanu z uchwytem o
pojemno ci od 1,50 litra do 2 litrów do
zmywania w zmywarce przemysłowej ,
temperatura wyparzania 90 stopni C
15 Dzbanuszki do mietanki
porcelana grubo cienna gastronomiczna o
pojemno ci 0,15 litra, kolor ecru
16 Fili anki + spodeczki
porcelana grubo cienna gastronomiczna o
rednicy 120 mm (+/- 20 mm), przeznaczona
do mycia w zmywarce przemysłowej temp.
wyparzania do 90º C, kolor ecru
17 Garnek z pokryw 10 l
stal nierdzewna 18/10 z satynowym
wyko czeniem, tłoczony z jednego kawałka
stali, grubo
cianki od 1,00 mm, beznitowe
mocowania uchwytów, trzywarstwowe
aluminiowo stopowe dno typu "sadwich"
grubo 7 mm, do stosowania na wszystkich
typach płyt grzewczych tak e indukcyjnych, do
zmywania w zmywarce; Pokrywka ze stali
nierdzewnej, beznitowe mocowanie uchwytu,
18 Garnek z pokrywk 12 l
stal nierdzewna 18/10 z satynowym
wyko czeniem, tłoczony z jednego kawałka
stali, grubo
cianki od 1,00 mm, beznitowe
mocowania uchwytów, trzywarstwowe
aluminiowo stopowe dno typu "sadwich"
grubo 7 mm, do stosowania na wszystkich
typach płyt grzewczych tak e indukcyjnych, do
zmywania w zmywarce; Pokrywka ze stali
nierdzewnej beznitowe mocowanie uchwytu ,
19 Garnek z pokrywk 15 l
stal nierdzewna 18/10 z satynowym
wyko czeniem, tłoczony z jednego kawałka
stali, grubo
cianki od 1,00 mm, beznitowe
mocowania uchwytów, trzywarstwowe
aluminiowo stopowe dno typu "sadwich"
grubo 7 mm, do stosowania na wszystkich
typach płyt grzewczych tak e indukcyjnych, do
zmywania w zmywarce; Pokrywka ze stali
nierdzewnej beznitowe mocowanie uchwytu ,
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20 Garnek z pokrywk 20 l

stal nierdzewna 18/10 z satynowym
wyko czeniem, tłoczony z jednego kawałka
stali, grubo
cianki od 1,00 mm, beznitowe
mocowania uchwytów, trzywarstwowe
aluminiowo stopowe dno typu "sadwich"
grubo 7 mm, do stosowania na wszystkich
typach płyt grzewczych tak e indukcyjnych, do
zmywania w zmywarce; Pokrywka ze stali
nierdzewnej,
21 Garnek z pokrywk 3 l
stal nierdzewna 18/10 z satynowym
wyko czeniem, tłoczony z jednego kawałka
stali, grubo
cianki od 1,00 mm, beznitowe
mocowania uchwytów, trzywarstwowe
aluminiowo stopowe dno typu "sadwich"
grubo 7 mm, do stosowania na wszystkich
typach płyt grzewczych tak e indukcyjnych, do
zmywania w zmywarce; Pokrywka ze stali
nierdzewnej beznitowe mocowanie uchwytu ,
22 Garnek z pokrywk 40 l
stal nierdzewna 18/10 z satynowym
wyko czeniem, tłoczony z jednego kawałka
stali, grubo
cianki od 1,00 mm, beznitowe
mocowania uchwytów, trzywarstwowe
aluminiowo stopowe dno typu "sadwich"
grubo 7 mm, do stosowania na wszystkich
typach płyt grzewczych tak e indukcyjnych, do
zmywania w zmywarce Pokrywka ze stali
nierdzewnej beznitowe mocowanie uchwytu ,
23 Garnek z pokrywk 60 l
stal nierdzewna 18/10 z satynowym
wyko czeniem, tłoczony z jednego kawałka
stali, grubo
cianki od 1,00 mm, beznitowe
mocowania uchwytów, trzywarstwowe
aluminiowo stopowe dno typu "sadwich"
grubo 7 mm, do stosowania na wszystkich
typach płyt grzewczych tak e indukcyjnych, do
zmywania w zmywarce; Pokrywka ze stali
nierdzewnej, beznitowe mocowanie uchwytu,
24 Koszyczki do pieczywa
wykonane z polirattanu, owalne o wymiarach
250mm x 160 mm (+/- 20 mm), odporne na
złamania, do mycia w zmywarkach
25 Kubki
porcelana grubo cienna gastronomiczna o poj.
0,30 litra, przeznaczona do mycia w zmywarce
przemysłowej temp. wyparzania do 90º C, kolor
ecru
26 Łopatka + nó do ciasta
wykonane ze stali nierdzewnej

kpl.

2

kpl.

6

kpl.

2

kpl.

1

szt.

30

szt.

150

kpl.

6

szt.

4

szt.

20

27 Łopatka do przewracania

wykonane ze stali nierdzewnej, r czka
plastikowa antypo lizgowa, wymiary 203 mm x
76 mm (+/- 5 mm)
28 Ły ki wazowe
stal nierdzewna 18/10
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29 Miski

porcelana grubo cienna gastronomiczna o
rednicy 260 mm (+/- 20 mm), przeznaczona
do mycia w zmywarce przemysłowej, temp.
wyparzania do 90º C, kolor ecru
30 No e do jarzyn
no e z r czk plastikow antypo lizgow ,
ostrze wykonane z wysokiej jako ci stali
nierdzewnej z zawarto ci molibdenu wandu o
twardo ci 54-56 HRc
31 No e kuchenne
no e z r czk plastikow antypo lizgow , w
skład kompletu wchodz :
nó szefa kuchni, dł. ostrza 20 cm (+/- 1 cm);
nó szefa kuchni, dł. ostrza 25 cm (+/- 1 cm);
nó do trybowania, dł. ostrza 20 cm (+/- 1 cm);
nó uniwersalny, ostrze faliste o dł. 20 cm (+/- 1
cm), nó uniwersalny ostrze faliste o dł. 25 cm
(+/- 1 cm) ;
- ostrza wykonane z wysokiej jako ci stali
nierdzewnej z zawarto ci molibdenu wandu o
twardo ci 54-56 HRc
32 No yce do drobiu
Z r czk plastikow antypo lizgow , ostrze
wykonane z wysokiej jako ci stali nierdzewnej z
zawarto ci molibdenu wandu o twardo ci 5456 HRc
33 Patelnia do nale ników 26 cm
Patelnia z grubego aluminium od 4 do 5 mm z
powłok tytanow lub non-stick PTFE, gładka
powierzchnia, solidnie nitowany płaski stalowy
pokryty warstw odporn na wysokie
temperatury, uchwyt. Odporna na zadrapania ,
dostosowana do mycia w zmywarkach,
o
wytrzymało na temperatury do 250 C.
34 Patelnia gł boka 24 cm z aroodporn
szklan pokryw
Patelnia z grubego aluminium od 4 do 5 mm z
powłok tytanow lub non-stick PTFE, gładka
powierzchnia, solidnie nitowany płaski stalowy
pokryty warstw odporn na wysokie
temperatury, uchwyt. Odporna na zadrapania ,
dostosowana do mycia w zmywarkach,
o
wytrzymało na temperatury do 250 C.
35 Patelnia gł boka 28 cm z aroodporn
szklan pokryw
Patelnia z grubego aluminium od 4 do 5 mm z
powłok tytanow lub non-stick PTFE, gładka
powierzchnia , solidnie nitowany płaski stalowy
pokryty warstw odporn na wysokie
temperatury, uchwyt . Odporna na zadrapania ,
dostosowana do mycia w zmywarkach,
o
wytrzymało na temperatury do 250 C
36 Patelnia gł boka 40 cm z aroodporn
szklan pokryw
Patelnia z grubego aluminium od 4 do 5 mm z
powłok tytanow lub non-stick PTFE, gładka
powierzchnia , solidnie nitowany płaski stalowy
pokryty warstw odporn na wysokie
temperatury, uchwyt . Odporna na zadrapania ,

szt.

30

szt.

6

kpl.

2

szt.

2

szt.

5

kpl.

3

kpl

3

kpl

3
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dostosowana do mycia w zmywarkach,
o
wytrzymało na temperatury do 250 C.

37 Patery na ciasto i owoce

wykonana z tworzywa, przezroczysta, gładka o
rednicy 32 cm (+/- 2 cm)
38 Półmiski owalne du e
porcelana grubo cienna gastronomiczna o
rednicy 330 mm (+/- 2 cm), przeznaczona do
mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura
wyparzania do 90º C, kolor ecru.
39 Półmiski owalne małe
porcelana grubo cienna gastronomiczna o
rednicy 240 mm (+/- 2 cm), przeznaczona do
mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura
wyparzania do 90º C, kolor ecru.
40 Półmiski owalne rednie
porcelana grubo cienna gastronomiczna o
rednicy 280 mm (+/- 2 cm), przeznaczona do
mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura
wyparzania do 90º C, kolor ecru.
41 Radełko do ciasta
radełko karbowane za stali nierdzewnej o
rednicy 57 mm
42 R kawice piekarnicze
o
Odporno termiczna do 350 C

43 Serwetniki

serwetnik płaski ze stali nierdzewnej
satynowanej o wysoko ci 80 mm (+/- 5 mm)
44 Sito stalowe
wykonane ze stali cynowanej, podwójna siatka,
zewn trzna mocna i g sta, wewn trzna
redniog sta (6,5 otworów/cm2); stalowy łuk
podpieraj cy, rednica 40 cm (+/- 2 cm)
45 Szklanki do napoi zimnych
bez uszu, szklane, przezroczyste o gładkich
ciankach, o pojemno ci 0,30 litra (+/- 0,02 l) do mycia w zmywarce przemysłowej,
temperatura wyparzania 90 stopni C
46 sztu ce (ły ka do zupy, ły eczka do herbaty,
nó , widelec)
Stal nierdzewna 18/10; przeznaczone do mycia
w zmywarce przemysłowej, temperatura
wyparzania do 90º C
47 Talerze deserowe
porcelana grubo cienna gastronomiczna o
rednicy 200 mm (+/- 1 cm), przeznaczona do
mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura
wyparzania do 90º C, kolor ecru.
48 Talerze gł bokie
porcelana grubo cienna gastronomiczna o
rednicy 225 mm (+/- 1 cm), przeznaczona do
mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura
wyparzania do 90º C, kolor ecru.
49 Talerze płaskie
porcelana grubo cienna gastronomiczna o
rednicy 240 mm (+/- 1 cm), przeznaczona do
mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura
wyparzania do 90º C, kolor ecru.

szt.

10

szt.

30

szt.

30

szt.

30

szt.

2

kpl.

2

szt.

30

szt.

2

szt.

60

kpl.

150

szt.

150

szt.

150

szt.

150
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50 Tarka sze ciok tna

wykonana ze stali nierdzewnej 18/10,
wysokopolerowana
51 Tasaki
z r czk plastikow antypo lizgow , ostrze
wykonane z wysokiej jako ci stali nierdzewnej z
zawarto ci molibdenu wandu o twardo ci 5456 HRc
52 Tłuczek do mi sa
z r czk plastikow antypo lizgow , wykonany
z wysokiej jako ci stali nierdzewnej z
zawarto ci molibdenu wandu o twardo ci 5456 HRc
53 Ubijak do ziemniaków
wykonany z stali nierdzewnej 18/10

54 Uniwersalne szczypce

szczypce do serwowania wykonane ze stali
nierdzewnej 18/10 długo 20 cm
55 Wałek do ciasta
wykonany z polietylenu o długo ci 30 cm
(+/- 1 cm)
56 Wazy
porcelana grubo cienna gastronomiczna o
pojemno ci 3 litrów (+/- 0,2 l), przeznaczona do
mycia w zmywarce przemysłowej, temperatura
wyparzania do 90º C, kolor ecru.
57 Widelec do mi s
wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
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szt.

4

szt.

2

szt.

3

szt.

2

szt.

6

szt.

2

szt.

20

szt.

4

kpl.

30

kpl.

2

kpl.

1

kpl.

3

kpl.

1

szt.

70

szt.

59

szt.

4

58 Zestawy do przypraw

zestaw do przypraw dwuelementowy, na jednej
podstawie z uchwytem ze stali nierdzewnej
satynowanej, pojemniki na przyprawy mog by
szklane z zakr tk ze stali nierdzewnej
satynowanej - przyprawy: sól + pieprz
59 Zestaw sztu ców 72-elementowy na 12 osób
Ze stali nierdzewnej; niedekorowany; w
walizce; do mycia w zmywarce
60 Serwis obiadowy na 24 osoby
Porcelanowy, niedekorowany, w kolorze ecru.
Elementy w kształcie kwadratu o zaokr glonych
rogach i łukowych kraw dziach
61 Serwis kawowy na 12 osób
Porcelanowy, niedekorowany, w kolorze ecru.
Elementy w kształcie kwadratu o zaokr glonych
rogach i łukowych kraw dziach
62 Zestaw sztu ców do kawy – 12 osób
Ze stali nierdzewnej; niedekorowany; do mycia
w zmywarce. W skład wchodzi 12 ły eczek i 12
widelczyków do ciasta
63 Kosz ze stali nierdzewnej pedałowy
Kosz ze stali nierdzewnej pedałowy – poj. od 12
do 15 l
64 Kosz ze stali nierdzewnej pedałowy
Kosz ze stali nierdzewnej pedałowy – poj. od 18
do 20 l
65 kosze na odpadki z pokryw
ze stali nierdzewnej z pokryw , wysoko 66-68
cm, rednica 37-40 cm
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66 Miski plastikowe 3 l

miski z tworzywa przeznaczone do kontaktu z
ywno ci
67 Miski plastikowe 5 l
miski z tworzywa przeznaczone do kontaktu z
ywno ci
68 Miski plastikowe 20 l
miski z tworzywa przeznaczone do kontaktu z
ywno ci
69 Miski plastikowe 25 l
miski z tworzywa przeznaczone do kontaktu z
ywno ci
Miski
plastikowe 35 l
70
miski z tworzywa przeznaczone do kontaktu z
ywno ci
71 Monoblok – wieszak do przyborów
Wykonany ze stali nierdzewnej
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szt.

3

szt.

3

szt.

8

szt.

8

szt.

8

kpl.

2

szt.

1

szt.

2

szt.

20

szt.

20

szt.

5

szt.

4

szt.

30

szt.

4

szt.

4

szt.

4

kpl.

4

72 Ociekacz do naczy

wytrzymała stal chromowana nierdzewna, łatwe
przechowywanie, w zestawie tacka ociekowa,
wymiary: L550x W250 xH395 (+/- 20 mm)
73 Ostrzałka do no y
Ostrzałka uniwersalna okr gła do ostrzenia
no y (25 cm) (+/- 2 cm). R koje plastikowa
antypo lizgowa
74 Pojemnik plastikowy, bezbarwny
Pojemnik plastikowy, bezbarwny 10x10x7 cm
(+/- 1 cm)
75 Pojemnik plastikowy, bezbarwny
Pojemnik plastikowy, bezbarwny 20x13x7 cm
(+/- 1 cm)
76 Pojemnik plastikowy, bezbarwny z pokryw
Pojemnik plastikowy, bezbarwny z pokryw
20x13x7 cm (+/- 1 cm)
77 pojemniki na drobny sprz t kuchenny
Kosze PVC o wymiarach 70x40x35 cm
(+/- 2 cm)
78 pojemniki na próbki z pokrywk
pojemniki do przechowywania próbek posiłków
Ø od 17 cm do 18 cm; wykonane z polietylenu
pojemniki
na sztu ce
79
wykonane z polietylenu, cztery przegrody , o
wymiarach dł. 53 cm szer. 32,5 cm i wysoko
6,5 cm
80 Pojemniki z pokryw
pojemniki z tworzywa sztucznego z pokryw , z
atestem do przechowywania ywno ci o
wymiarach: L550 x W 350 x H 100 mm (+/- 20
mm)
81 Pojemniki zamykane
pojemniki z tworzywa sztucznego z pokryw , z
atestem do przechowywania ywno ci o
wymiarach: L500 x W 300 x H 300 mm (+/- 20
mm)
82 ci gaczka do mycia glazury z uchwytem i
mopem wymiennym
długo mopa minimum 45 cm
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83 ci gaczki do wody z podłogi z kijem (

podwójne)
kij ze stali nierdzewnej, ci gaczka o wymiarach
minimum 75 cm długo ci, ze stali nierdzewnej
wraz z gum w dwóch rz dach
84 Taca plastikowa, zielona
Taca plastikowa, zielona 20x15 cm
(+/- 1 cm)
85 Taca plastikowa, zielona
Taca plastikowa, zielona 24x19 cm
(+/- 1 cm)
Taca
plastikowa, zielona
86
Taca plastikowa, zielona 35x25 cm
(+/- 1 cm)
87 Tace kuchenne
wykonane z polipropylenu o wymiarach 350 mm
x 450 mm (+/- 2 cm), kolor szary
88 Termosy
wykonane ze stali nierdzewnej, podwójne
cianki, doskonałe wła ciwo ci izolacyjne,
trwała odkr cana pokrywka w kolorze czarnym,
termos o pojemno ci 1,5 litra
89 waga kuchenna
waga kuchenna elektroniczna, maksymalne
obci enie do 10 kg, dokładno pomiaru 1 g.
90 Wiadra z pokryw
pojemno 12-15 l, wykonane z tworzywa
sztucznego, kolor br z
91 zestaw sprz taj cy (mop z dwoma wiadrami)
Wózek 2-wiadrowy z wyciskark i uchwytem
prowadz cym, stela malowany proszkowo,
pojemno wiader 15-20 l.

kpl.

4

szt.

3

szt.

3

szt.

3

szt.

8

szt.

20

szt.

2

szt.

4

kpl.

2

RAZEM NETTO ……………………

X

KWOTA PODATKU VAT ………………………

X

RAZEM BRUTTO ……………………….

X

Miejsce i data ______________________________________________________________
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu
z wła ciwego rejestru albo pełnomocnictwa
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