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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   

 

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU - w ramach projektu 

pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie 
raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” 

 

 

F: PRACOWNIA GASTRONOMICZNA 
 
CZĘŚĆ 12 - SPRZĘTY I URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE 
 

1. Zmiękczacz do wody automatyczny 

 

Dostawa obejmuje 4 sztuki fabrycznie nowych zmiękczaczy do wody (do ekspresu do kawy, 

pieców konwekcyjnych-parowych i zmywarek) 

Opis zmiękczaczy do dostarczenia:  

 Dedykowany do ekspresów do kawy, pieców konwekcyjno-parowych i zmywarek, 

 Sterowanie automatyczne, 

 Zbiornik na sól: min. 8kg, 

 W zestawie 25 kg tabletek solnych. 

Dostawa 

2. Patery dekoracyjne 

Dostawa obejmuje 10 sztuk fabrycznie nowych pater 

Opis pater do dostarczenia:  

 Patera wykonana ze szkła optycznego, 

 Nóżki antypoślizgowe, 

 Patera prostokątna, płaska, wym. min. 50 cm x 25 cm (dł. x szer.) – po 5 sztuk różnych wymiarów 

Dostawa 

3. Termos do transportu żywności 
 

Dostawa obejmuje 2 sztuki fabrycznie nowych termosów do transportu żywności 

 

Opis termosu do dostarczenia:  

 Wykonane ze stali nierdzewnej 

 Pojemność: min. 10l 
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Dostawa 
4. Zestaw do carvingu 

 

Dostawa obejmuje 9 fabrycznie nowych zestawów do carvingu 
 
Opis zestawu do carvingu do dostarczenia:  

 min. 80 elementów w zestawie 

 w zestawie m.in.: obieraczka do warzyw, nóż dekoracyjny do masła, wydrążacz do kulek, nóż 
dekoracyjny do cytrusów, nóż dekoracyjny kanałowy pionowy, wydrążacz do jabłek. 

 
Dostawa 
 

 

5. 
Zestaw barmański 

 

Dostawa obejmuje 9 fabrycznie nowych zestawów barmańskich 
 
Opis zestawu barmańskiego do dostarczenia:  
 

 min. 18 elementów w zestawie 

 w zestawie m.in.: shaker, szklanica do shakera, sitko do shakera, książka z przepisami „Proste drinki”, 
muddler ze stali nierdzewnej, łyżka barmańska, miarka barmańska dwustronna, sitko stożkowe, sitko 
julep, nalewak do butelek 

 
Dostawa 

 

6. 
Szkło barmańskie 

 

Dostawa obejmuje 2 zestawy fabrycznie nowych szkieł barmańskich 

 

Opis zestawu szkła barmańskiego do dostarczenia:  
 

 min. 30 elementów w zestawie, 

 w zestawie m.in., po 6 szt.: proste szklanki do long drinków, kieliszki do koktajli, szklanki do whisky, 
szklanki do kawy latte np. IRISH, kieliszki do drinków np. Margeritta 

 
Dostawa 

 


