Znak: SOO.271.49.2018
Załącznik nr 4a- 4b do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(SOPZ)
„Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszkiutworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”

Część I - Dostawa wyposażenia do kuchni
wraz z montażem
Wyposażenie do kuchni wraz z montażem
L.p.

1.

2.

3.

4.

Nazwa
Opis przedmiotu zamówienia
przedmiotu
(minimalne wymagania techniczne)
Ilość
zamówienia
j.m.
Kuchnia
- szerokość: 60 cm
gazowa z
- głębokość: 60 cm
piekarnikiem - wysokość: 85 cm
1
- ruszt żeliwny
szt.
- płyta gazowa
- liczba pół grzewczych: 4
- piekarnik elektryczny
- termoobieg
- pojemność: ok. 72 l
- kolor srebrny
- czyszczenie parowe
-napięcie zasilania: 220-240 V
- funkcje dodatkowe, rozmrażanie , timer , blokada
przycisków , pieczenie 3D , 5 poziomów pieczenia
Wózek
Wózek 3 – półkowy do samodzielnego montażu, 1
wykonany ze stali nierdzewnej, z półkami ze stali szt.
kelnerski
chromowanej, wyposażony w 4 skrętne koła i 2
hamulce.
Talerz głęboki Talerz wykonany z białego szkła hartowanego. Nadaje
25
się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence szt.
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
- śr. ok. 21,5 cm
Talerz płytki Talerz wykonany ze szkła hartowanego. Nadaje się do 25
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence szt.
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
- śr. ok. 25 cm
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5.

Kubeczki

Kubek wykonany jest ze szkła hartowanego. Nadaje się
do zmywania w zmywarce i do stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do 135
stopni.
- poj. ok. 250 ml
- śr. ok. 7 cm
- wys. ok. 9 cm
Łyżka
Łyżka wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość mycia
w zmywarce.
- dł. ok. 19 cm
Widelec
Widelec wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość
mycia w zmywarce.
- dł. ok. 19,5 cm
Łyżeczka mała Łyżeczka wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość
mycia w zmywarce.
- dł. ok. 14,5 cm
Brytfanna ze Brytfanna owalna z przykrywką wykonana ze stali
nierdzewnej o minimalnych parametrach:
stali
nierdzewnej - poj. ok. 7,9 l
- stalowe uchwyty do przenoszenia potraw
- ruszt

6.

7.

8.

9.

10.

Elektryczna
patelnia

Patelnia elektryczna o minimalnych parametrach:
- wymiary wewnętrzne patelni (śr x W): 550 x 60 mm
- poj. użytkowa min. 7 l
- odłączany termostat z zasilaniem
- wykonana z aluminium z powłoką teflonową

25
szt.

25
szt.
25
szt.
25
szt.

2
szt.
2
szt.

Część II - Dostawa wyposażenia do sali przedszkolnej i placu
zabaw wraz z montażem
Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem
L.p.

Nazwa przedmiotu
zamówienia

1.

Bujawka konik

2.

Bujak motorek

Opis przedmiotu zamówienia
(minimalne wymagania techniczne)

Ilość
j.m.

Zdjęcie poglądowe

Bujak podwójny w kształcie koników na 1 szt.
sprężynie.
- materiał: stal sprężynowa 20 mm dwukrotnie
malowana proszkowo
- płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna
na działanie warunków atmosferycznych
- wymiary: 31 x 171 cm (+/- 5 cm)
1 szt.
Bujak w kształcie motorka na sprężynie.
- konstrukcję stanowi całkowicie odporna na
warunki atmosferyczne płyta polietylenowa ok.
18 mm. sprężyna zabezpieczona przed korozją
podwójną warstwą farby proszkowej, śruby
zamknięte w plastikowych kapslach
- wymiary: 27 x 95 cm (+/- 5 cm)
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3.

Bujak pies

Bujak w kształcie pieska na sprężynie.
1 szt.
- materiał: płyta polietylenowa HDPE odporna na
działanie warunków atmosferycznych
- wymiary: 27 x 100 cm (+/- 5 cm)

4.

Piaskownica

5.

Pokrywa na
piaskownicę

Wykonana z drewna sosnowego o gr. ok. 18 mm. 1 szt.
Nie posiada dna. Należy ją ustawiać na ziemi bez
zagłębiania.
- wym. wewn. ok. 200 x 200 x 28 cm (+/- 15 cm)
- wym. całkowity ok. 228 x 228 x 28 cm (+/- 15
cm)
Pokrowiec na piaskownicę zapobiegający 1 szt.
nasiąkaniu drewna, zabezpieczy piasek przed
opadami i odchodami zwierząt. Ochroni także
pokrywę piaskownicy przed przedostawaniem się
i zaleganiem wody na jej powierzchni. Falbanka
dookoła pokrowca osłoni dodatkowo boki
piaskownicy oraz wyeliminuje nadmierne
zapadanie się brzegów pokrowca do środka, gdy
piaskownica nie jest przykryta pokrywą.
- wymiarem dopasowana do piaskownicy
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