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Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Towar musi być fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 

2. Specyfikacja zamówienia – oferowany towar musi być zgodny, równoważny lub 

o wyższych parametrach technicznych określonych poniżej. 

3. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy gwarancje jakości na przedmiot umowy. 2 – letnia 

gwarancja producenta świadczona na miejscu u Klienta (diagnoza i naprawa). Czas reakcji 

serwisu – do  5 dni roboczych.  

L.P. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu jednostka ilość 

1 

Ekspres do kawy Typ ekspresu - automatyczny; ciśnienie 

15 barów; moc 1450 W; stosowanie 

kawy - ziarnista, mielona; system 

spieniający mleko -dysza spieniająca z 

regulacją emisji pary i pojemnik na 

mleko; automatyczne 

przygotowywanie: Caffe Latte, 

Cappuccino, Espresso; regulacja mocy 

kawy; regulacja ilości zaparzanej kawy; 

wbudowany młynek; pojemność 

zbiornika na wodę minimum 1,3 litra; 

pojemność zbiornika na kawę minimum 

170 g; sterowanie  elektroniczne; 

kolor  srebrno-czarny; automatyczne 

przygotowywanie mleka, automatyczny 

program czyszczenia i odkamieniania, 

funkcja "Moja kawa" - pamięć ustawień 

ulubionej kawy, IFD, licznik 

zaparzonych kaw, menu w języku 

polskim, oświetlenie filiżanek, 

wyciszony młynek, wyświetlacz LCD; 

parametry fizyczne: wymiary (szer. x 

wys. x głęb.) max 200 x 350 x 500 mm; 

gwarancja  24 miesiące. 

szt 2 

2 

Mikser Moc silnika 450 W; zasilanie sieciowe 

230-240 V 50/60 Hz; regulacja obrotów 

- mechaniczna-skokowa 

Liczba poziomów obrotów - 5; praca 

szt 5 
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pulsacyjna; funkcja Turbo; możliwość 

pracy z nasadką do miksowania; 

funkcje:  mieszanie, miksowanie, 

rozdrabnianie (siekanie), ubijanie piany; 

wyposażenie: instrukcja obsługi w 

języku polskim, karta gwarancyjna, 

kielich do miksowania z pokrywą, 

końcówka do miksowania, końcówki do 

mieszania (haki), końcówki do ubijania 

(trzepaczki), łopatka, ostrze do 

rozdrabniania/siekania, pojemnik do 

siekania z pokrywką, stojak z misą 

obrotową; gwarancja 24 miesiące. 

3 

Kruszarka do lodu Wydajność: do 12 kg/h; napięcie (V): 

230; moc (W): 80; szeroka rynienka do 

lodu wykonana z tworzywa ABS oraz 

obudowa wykonana ze szczotkowanej 

stali nierdzewnej; noże ze stali 

nierdzewnej i wytrzymały mechanizm 

kruszący; przezroczysty pojemnik o 

maks. pojemności równej 12 kubkom 

pokruszonego lodu (ok. 3 l) Gwarancja 

24 mieciące. 

szt 2 

4 

Chłodziarko-zamrażarka Dwudrzwiowa; dwa termostaty; jeden 

agregat; położenie zamrażarki "Side by 

Side"; wyświetlacz elektroniczny; alarm 

otwartych drzwi; uszczelka 

antybakteryjna; oświetlenie LED;  2 

pojemniki na warzywa; liczba półek 4, 

szklane; pojemność użytkowa 

chłodziarki min 360L; pojemność 

użytkowa zamrażarki  

min 180L; bezszronowa (No Frost); 

sterowanie elektroniczne; szybkie 

zamrażanie, szybkie chłodzenie; kolor / 

wykończenie boków i frontu  -Inox; 

gwarancja 24 miesiące; czas utrzymania 

temperatury w przypadku braku 

zasilania min 21 godz; klasa 

energetyczna A+. 

szt 1 

5 

Blender Zasilanie  sieciowe 230-240 V 

50/60 Hz; moc silnika 750 W; 

liczba poziomów obrotów 12; praca 

pulsacyjna; pojemność misy roboczej z 

szt 5 
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tworzywa sztucznego min 0,6 litra; 

możliwość mycia końcówek w 

zmywarce; funkcja Turbo; miksowanie, 

rozdrabnianie (siekanie), ubijanie piany; 

gwarancja 24 miesiące 

 

 

 

 


