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Część I         Załącznik nr 3 

Lp. Nazwa zamówienia Opis przedmiotu Ilość 

1. Zmywarko-wyparzarka 

 Zmywarka z funkcją wyparzania, 
 sterownie elektromechaniczne, 
czytelne i trwałe oznakowanie na panelu 
sterowania,  
przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i 
pojemników, 
jelitkowy dozownik płynu nabłyszczającego, 
 kontrolki temperatury pracy bojlera i komory, 
2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół), 
w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do 
szkła oraz pojemnik na sztućce, 
uniwersalny system zasilania umożliwiający 
konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V, 
urządzenie powinno posiadać zamontowany 
uzdatniacz wody. Obudowa wykonana ze stali 
nierdzewnej, memu w języku polskim. Wymiary 
szer. 56-65 cm x gł. 60-68 cm wys. 79-86 cm. 1 

2. Lodówka 

Wymiary ( W/S/G) 120-130 cm x 55-60 cm x 60-
65 cm. Pojemność użytkowa chłodziarki 180-220 
l, pojemność użytkowa zamrażarki 15-25 l, Kolor 
biały bądź srebrny. 1 

3. Kuchenka mikrofalowa 
Sterowanie elektroniczne, pojemność 20 L, moc 
min. 800W 1 

4. Czajnik elektryczny 

Czajnik elektryczny pojemność 2 l, wykonanie: 
szkło/stal nierdzewna, funkcje: automatyczne 
wyłączenie po osiągnieciu ustawionej 
temperatury, ochrona przed przegrzaniem w 
razie włączenia bez wody  1 

5. Odkurzacz piorący 

Moc wejściowa min. 2000 W, długość przewodu 
min. 9 m, typ filtra antyalergiczny, funkcje 
dodatkowe pranie dywanów i tapicerki, 
możliwość odkurzania na sucho, mycie podłóg, 
możliwość odkurzania na mokro. W komplecie 
powinny znaleźć się: mała ssawka do prania 
dywanów i zbierania wody, ssawka do 
czyszczenia na mokro dywanów i podłóg 
twardych, ssawka do prania dywanów i zbierania 
wody, ssawka do tapicerki, ssawka mała, ssawka 
szczelinowa, turbo szczotka. Instrukcja obsługi w 
języku polskim. 1 

6. Magnetofon 
Odtwarzanie CD, CD-R/RW, wyświetlacz LCD 
funkcja USB-MP3,  1 
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7. Nawilżacz powietrza 

Higrostat  Tak 
Oczyszczanie  Tak 
Regulacja poziomu wilgotności  Tak 
Rodzaj nawilżania  Ewaporacyjne 
Wkład filtrujący wodę  Tak 
Wydajność [g/h]  600 
Funkcje 
Ilość stopni nawilżania min. 4 
Sterowanie  Elektroniczne 
Funkcje dodatkowe  Przypominanie o 
konieczności wymiany filtra 
Max powierzchnia pomieszczenia [m2]  82 
Moc [W]  16 
Pojemność zbiornika na wodę [l]  4 
Poziom hałasu [dB]  58 
Wymienny filtr  1 

 

 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, 

że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego 

przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, 

dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe 

zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań 

technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach 

wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta. 


