
l.p. rodzaj wyposażenia ilość

cena 

jednostkowa 

netto

wartość 

netto
podatek VAT wartość brutto

1 Obieraczka do ziemniaków 8-10 kg z płuczką 1

2
Dedykowany separator obierzyn podwójny do 

obieraczki
1

3

Mikser zanurzeniowy ręczny, długość ramienia 

miksującego min.450 mm z płynną regulacją 

prędkości, dostosowany do garnków 100 L

1

4
Uchwyt garnkowy do miksera ręcznego, 

pozwalający miksowanie bez trzymania miksera
1

5

Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej GN 2/1 z 

agregatem tropic w wersji monoblock, izolacja min. 

50 mm

1

6
Szatkownica do warzyw o wydajności maksymalnej 

300- 500 kg/h, 
1

7

Zestaw tarcz do szatkownicy zawierający :plastry 

2mm, plastry 5mm, wiórki 1,5mm,

słupki 2x10mm, zestaw do kostki 10x10x10mm lub 

o zbliżonych parametrach

1

8
Uchwyt ścienny na minimum 4 tarcze do 

szatkownicy
2

9
Wilk do mięsa z UNGEREM 3-elementowym, 

zasilanie 400V, , bieg wsteczny 
1

10 Regał 4 półkowy 7

11

Stół załadowczy 2 komorowy dostosowany do 

zmywarki kapturowej wymiar 1800x760x850, stal 

AISI 304

1

12
Bateria sztorcowa ze spryskiwaczem i wylewką do 

stołu załadowczego zmywarki
1

13
Stół wyładowczy dostosowany do zmywarki 

kapturowej, wymiar 1800x760x850, stal AISI 304
1

14
Zmiękczacz automatyczny do wody do zmywarki z 

głowicą automatyczną objętościową opóźnioną
1

15

Zmiękczacz automatyczny do wody do płaszczów 

kotłów warzelnych z głowicą automatyczną 

objętościową opóźnioną,

1

16 Widelec stołowy 396

17 Łyżka obiadowa 396

18 Nóż obiadowy 396

19

Umywalka wysoka z pełną maskownicą, wymiar 

(dł., szer., wys.)400-580x385-400x250-400 mm, stal 

AISI 304

5

20
Pojemnik na odpady jezdny 70 L, wymiar Ø465-

500x600-605 mm, stal AISI 304
5

21

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa BHP wyposażona w 

półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki 

ubraniowe. Każda komora posiada podział 

wewnętrzny (czyste/ brudne). Wykonana z blachy 

czarnej o grubości 0.6mm-1.0mm, malowana 

farbami proszkowymi w kolorze RAL 7035. 

Zamykana zamkiem . Całość osadzona na cokole 

3

22
Stół roboczy z blokiem 3 szuflad i szafką z drzwiami 

suwanymi 1600x700x850 mm, stal AISI 304
3

23
Szafa przelotowa z drzwiami skrzydłowymi, wymiar 

1000x600x1800, stal AISI 304
1
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24

Patelnia przechylna elektryczna obudowa oraz misa 

ze stali nierdzewnej, pojemność misy min.64 l, 

powierzchnia robocza min. 0,40 m², zasilanie 400V 

2

Ogółem:




