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SZCZEGÓLOWYOPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA

CZESC I - SPRZET AGD

Lp.

1.

Przedmiotzamówienia

Sokowirówka

2. Frytownica

3. Gofrownica

opis

Parametry:
moc: 420 W, pojemnosc zbiornika resztek: 3,0 l
liczba biegów: l, funkcja turbo, stabilizator obrotów
bezpieczne zamkniecie, odejmowalny pojemnik na
wytloczyny, popychacz produktów ,miska zasypowa
filtr oraz tarcza wykonana ze stali nierdzewnej,
szczotka

Gleboka frytownica o pojemnosci 1300 g, z
wyjmowanym filtrem do mycia w zmywarce,
funkcja automatycznego wylaczania, wyjmowanym
zegarem cyfrowym, chlodnymi sciankami obudowy,
podnoszonym i opuszczanym koszem, wyjmowana
miska wewnetrzna z powloka zapobiegajaca
przywieraniu potraw oraz okienkiem;
wyposazona jest w zegar pozwalajacy na
zaprogramowanie czasu smazenia.
Odczyt na zegarze widoczny z dowolnego miejsca

w pomieszczeniu.
Okienko umozliwiajace wzrokowa kontrole procesu
smazenia. Podnoszony i opuszczany uchwyt
pozwalajacy uniesc kosz do pozycji umozliwiajacej
odciekniecie oraz sprawdzenie stanu potrawy bez
koniecznosci unoszenia pokrywy frytownicy.
Wyjmowana miska wewnetrzna pokryta powloka
zapobiegajaca przywieraniu pozywienia
Wyjmowany filtr wielowarstwowy redukuje
zapachy smazenia i nadaje sie do mycia
w zmywarce. Nie wymaga wymiany.
Lampka kontrolna: wylacza sie w momencie
osiagniecia zadanej temperatury oleju
Mozliwosc umycia w zmywarce, chlodniejsza
warstwa

Dlugosc przewodu sieciowego: 1.2 m - 2 m
Kolor(y) : bialy ze srebrnymi i pastelowo-zóltymi
dodatkami

Moc: 2000 W , waga: 3.2 kg, pojemnosc: 2.5 l
Pojemnosc koszyka: 1000 g, regulowany termostat
Silikonowy pierscien uszczelniajacy: zapobiega
wydobywaniu sie pary i pryskaniu oleju podczas
smazenia

obudowa ze stali nierdzewnej, termostat do regulacji
temperatury, lampka sygnalizujaca gotowosc
urzadzenia do pracy, teflonowa powloka
zapobiegajaca przywieraniu napiecie 230 V moc
1000 W

Ilosc

2szt.

2 szt.

2 szt.
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4. Toster

5. Blender

6. Czajnik elektryczny

7. Ekspres do kawy cisniemowy

8. Grill elektryczny

9. Grill ogrodowy

10. Kombiwar

11. Mikser elektryczny

12. Robot kuchenny
wielofunkcyjny

Dwie szczeliny na tosty, termostat elektroniczny (9
pozycji), przycisk przerywajacy opiekanie, taca na
okruchy, moc 680 W, wykonany ze stali nierdzewnej
Nóz ze stali szlachetnej o specjalnym ksztalcie do
rozdrabniania, przecierania, mieszania i miksowania
Odkrecana koncówka miksujaca ze stali szlachetnej
Koncówka miksujaca nadaje sie do mycia
w zmywarce, pojemnik do miksowania z pokrywka,
rozdrabniacz, uchwyt do montazu na scianie nóz do
kruszenia lodu,koncówka do ubijania, praktyczne
zwijanie kabla, moc: 600 W,kolor: bialy
Kolor srebrno -<:zarny, pojemnosc I,S l, moc 2000W
metalowy zbiornik (inox),metalowe grzejne dno
Automatyczny wylacznik po zagotowaniu
Automatyczny wylacznik pracy na sucho
Wskaznik poziomu wody, filtr zatrzymujacy osady
przycisk otwierania wieka
System grzewczy Thermoblock z aluminium -
idealna temperatura parzenia kawy
System Programatic -programowanie wielkosci
kawy (I oraz 2 filizanki)
System Auto-Cappuccino/Caffe Latte -
automatyczne przygotowywanie mlecznej pianki do
cappuccino lub caffe latte
Uchwyt z 3 wymiennymi sitkami na kawe mielona: 1
lub 2 filizanki oraz saszetki ESE

Wyjmowany pojemnik na wode o poj. 1,2 l
Wyjmowana kratka ociekowa ze stali nierdzewnej
Podstawka na filizanki ze stali nierdzewnej
Podstawa antyposlizgowa
Frontowy panel ze stali nierdzewnej
Cisnienie IS bar, moc 1200 W
13S0 W, plyta do grillowania pokryta powloka
nieprzywierajaca PTFE
Pojemnik na sok -tluszcz i sok nie maja kontaktu z
elementem grzejnym
Regulowany termostat ,,'Thermosignal' -wskaznik
pokazujacy, kiedy urzadzenie jest odpowiednio
rozgrzane, aby rozpoczac grillowanie
Duza powierzchnia grillowania - ok. 1 m, lampka
kontrolna, plastikowe uchwyty, Contact System
Grill prostokatny z pólkami drewnianymi
86 X 27 X 83CM, stalowy

Moc-1200-13S0W. Czas pracy 0-60 minut
ustawienie czasu gotowania" zakres temperatury 6S-
2S0°c. Obieg goracego powietrza. Rozmrazanie
produktów spozywczych w krótkim czasie.
Mozliwosc równoczesnego przygotowania róznych
potraw. Funkcja samoczynnego mycia.
Wyposazenie: ruszt do przygotowania sniadania w 7
minut.Pieczenie ciast Grillowanie. Gotowanie na

parze. , opózniony start gotowania -mozliwosc
wlozenia jednego pojemnika w drugi.

230V, SOHz, 2S0W

miksuje, rozdrabnia, malaksuje, mieli twarde ziarna:
pszenice, kasze, kukurydze itp. ponadto wyrabia
ciasto na chleb, drozdzowe na pizze, pierogi,
domowy makaron itp. Wyposazony w miske min.
I,SJ; SOOW,magnetyczny system bezpieczenstwa,

2 szt.

2 szt.

3 szt.

.

1 szt.

2 szt.

2 szt.

1 szt.

3 szt.

2 szt.
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13. Pochlaniacz

metalowe wkladki tarczowe do ciecia na plasterki,
szatkowania oraz rozdrabniania, nóz ze stali
szlachetnej, blender odporny na stluczenia,
koncówka do wyrabiania wszelkich rodzajów ciast
oraz wymieszania dodatkowych skladników,
narzedzie do ubijania - tarcza emulgacyjna,
mozliwosc mycia wszystkich akcesoriów w
zmywarce.
60cm, stal inox, min. Wydajnosc 420 m3/h,
oswietlenie halogenowej konwencjonalne 2x20W,
aluminiowy filtr tluszczowy i filtr weglowy
Aluminium, dlugosc 53 x glebokosc 26 x wysokosc
30 cm
ze stali

14. Suszarka do naczyn

15. Waga kuchenna

16. Zlewozmywak 60cmx80cmx165cm, dwukomorowy, nakladany ze
stali nierdzewnej
pólprzemyslowy-pioracy z filtrem wodnym
powietrza
Regulacja szerokosci sciegu oraz szerokosci ciecia w
zakresie 3-7mm, transport róznicowy zapobiega
marszczeniu i falowaniu materialu, wysieg do
obrzucania rekawów, nogawek itp. mozliwosc
wykanczania brzegów 3-nitkowym sciegiem
rolujacym
Automatyczny nawlekacz dolnego chwytacza
Regulowany docisk stopki
Regulacja naprezenia nici
odlaczanie górnego noza

Standardowe wyposazenie:
Zestaw igiel

17. Odkurzacz

18. Maszyna typu overlock

19. Zelazko Zelazko z generatorem pary, moc 1000/1200 W,
wyrzut pary 50gimin., pojemnosc zbiornika na wode
0,9 l, regulacja pary, 2 termostaty, uchwyt korkowy
Prasownica walcowa do prasowania wszystkich
rodzajów poscieli, bielizny i ubran.
Wyposazona w regulator temperatury dla róznych
rodzajów tkanin, lampka kontrolna sygnalizujaca
osiagniecie zadanej temperatury w czasie
prasowama.
Napiecie znamionowe 230 V
Pralka o wymiarach 85cmx60x59cm, klasa
energetyczna A, ladowana z przodu, zuzycie wody
na cykl 491, pojemnosc 5kg, obroty do 1000na
minute, w pelni sterowany elektronicznie.

20. Magiel elektryczny

21. Pralka

CZESC II - SPRZET KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE

1 szt.

2 szt.

3 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.
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Lp. Przedmiot zamówienia opis Ilosc

1. Oprogramowanie symbol for 1 szt
Windows-klucz sprzetowy
VSB:

2. Aplikacje programu Symbol -Personal Communikator 1 szt.
for Windows -Paper Chart Maker

Export Program
-Image Manager
- Memory



CZESCllI-SPRZETRTV
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-Encyklopedia
-VacabuheryMaker
-DokumentMaker

-Multiple Choice
- Baza danych Bliss, PCS, Pictogram

3. OprogramowanieLaromera Abrakadabra lszt
-Teddy Gamus
-OOOPS
-Megamix

-Happenings

4. Ekran dotykowy na monitor lszt
CRT i LCD 16-17cali

5. Microsoft Office Profesional 5 sZt.
2003 Edu Pro Box

6. NERO 7.0 - program do 1 szt.

nagrywaniaPremium Box

7. Adobe Acrobat 7.0 Standard 4 szt

- wersja komercyjna

8. Urzadzeniewielofunkcyjne skan er,drukarka,ko piarka, fax 1 szt.
HP LJ 3055 USB 2.0

9. Drukarka laserowa color 1 szt.
HP LASERJETC 2605DN

10. Laptop z oprogramowaniem ASUS A6VM QO05H XP HOME + OFFICE2003 1 szt.
EDU PRO BOX

11. System operacyjnyWindows 2 szt.
XP Home

12. NagrywarkaDVD RW LG 2 szt.
GSA-HlON

13. Pamiec USB S4BIT 8 szt.

14. Kserokopiarkawielofunkc. 1 szt.
SCHARPAR 5415

15. Corel Draw GraphicSuite 5 szt.
11.0pl EDU

16. Urzadzeniewielofunkcyjne skan er,drukarka,ko piarka 1 szt.
Canon MF 3110

17. Laptop z oprogramowaniem AMI V2030-3N2PL+OFFICE2003EDU PRO BOX 1 szt.
FUJITSU SIEMENS

1. Tablica interaktywna 1 szt.
TOSHIBA F-75

2. Projektor multimedialny 1 szt.
3M X55i

3. TV plazmowy SAMSUNG PS- 1 szt.
42V6S + kino domowe

4.
Telewizor 28cali, 100Hz, Format obrazu 16:9 ,Rozdzielczosc 1 szt.

1280x768 pixeli ,Kat widzenia 176 st, Technologia
Digital Crystal elear oraz Active Control ,Filtr
grzebieniowy ,Uklad Progressive Scan ,Dekoder
Virtual Dolby ,2 wbudowane glosniki,Moc
muzyczna 20W, Graficzne menu uzytkownika,
Teletekst, 2 gniazda SCART, wejscie DVI-i, Audio
In, Pilot TV!DVD/ AMP



5. Konsola na telewizor

6. Uchwyt na wideo dostosowany
do tej konsoli
Konsola na telewizor

20calowy
Radiomagnetofon

7.

8.

9. Radiomagnetofon

10. Radiowezel z naglosnieniem

11. Ekran 2 x 3 m

mozliwosc montazu pólki na wideo na telewizor
28calowy.

radio, CD, magnetofon, Moc wyjsciowa (RMS): 2 x
1,2W
System dzwieku: Stereo
Regulacja glosnosci: obrotowa
Typy glosników: Zest. gl. z syst. Bass Reflex
Srednica glosnika: 10 cm
Funkcje poprawy dzwieku: Dynamiczne
wzmocnienie basów (DBB) Odtwarzanie audio
Sposób ladowania: Góra
Odtwarzane plyty: Plyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-
CD

Tryby odtwarzania plyty: Szybkie odtwarzanie do
przodu/do tylu, Wyszukiwanie nast.lpoprzed.
sciezki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w
kolejnosci losowej
moc wyjsciowa (RMS): 2 x 2 W
System dzwieku: Stereo
Regulacja glosnosci: Pokretlo/koder regulacji
glosnosci
Typy glosników: 2-drozne glosniki Bass Reflex
Funkcje i cechy dotyczace glosników: Piezo
Srednica glosnika: 10 cm
Funkcje poprawy dzwieku: 2-stop. dynam. wzmoc.
tonów niskich
Odtwarzanie audio

Sposób ladowania: Góra
Odtwarzane plyty: Plyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-
CD

Tryby odtwarzania plyty: Szybkie odtwarzanie do
przodu/do tylu, Wyszukiwanie nast.lpoprzed.
sciezki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w
kolejnosci losowej
Liczba utworów do zaprogramowania: 20
Liczba magnetofonów: l
Technologia magnetofonów kasetowych:
Mechaniczna

Tuner/Od biór/T ransmis ja
Automatyczne dostrajanie cyfrowe: tak
Pamiec stacji: 20
Antena: Antena na fale DL.lSR., Antena zakresu
UKF

Zakresy tunera: UKF, SR.
Wejscie AUX: Wejscie liniowe
Sluchawki: 3,5 mm Typ wyswietlacza: LCD
Pilot zdalnego sterowania: 20-przyciskowy
Akcesoria w zestawie: Przewód zasilajacy sieciowy,
Podrecznik uzytkownika, Karta gwarancyjna
Zasilanie sieciowe: tak

Rodzaj baterii: LR20
Napiecie baterii: 1,5 V Liczba baterii: 6

1 szt.

lszt.

1 szt.

3 szt.

.

lszt.

1 kpi

2szt
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CZESC IV - SPRZET FOTOGRAFICZNY

1. Aparat fotograficzny karta 1GB 1 szt.
Canon Power Shot S80

+pokrowiec

2. Aparat fotograficzny karta 1GB, czytnik kart, pokrowiec, statyw stolowy, 1 szt.
Panasonic DMC-FZ7 dodatkowa bateria


