
Załącznik nr 4 a

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Szaniec

1. Talerz głęboki Arcoroc lub Bormioli Roccow ilość 70 sztuk.

Rozmiar - średnica ok. 22,5 cm koloru białego, możliwość mycia w zmywarce.

2. Talerz płytki Arcoroc lub Bormioli Roccow ilość 70 sztuk.

Rozmiar - średnica ok. 24,5 cm koloru białego, możliwość mycia w zmywarce.

3. Talerz deserowy Arcoroc lub Bormioli Rocco– w ilość 100 sztuk.

Rozmiar - średnica ok. 19,5 cm koloru białego, możliwość mycia w zmywarce. 

4. Półmisek na wędlinę Arcoroc lub Bormioli Rocco- w ilość 14 sztuk.

Rozmiar - średnica ok. 29 cm x 21 cm,  koloru białego, możliwość mycia w zmywarce.

5. Półmisek na sałatkę  Arcoroc lub Bormioli Rocco- w ilość 14 sztuk.

Małe i duże, koloru białego, możliwość mycia w zmywarce

średnica 16 cm, wysokość ok. 5 cm

.
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6. Waza stołowa bez pokrywy Arcoroc lub Bormioli Rocco– w ilości 7 sztuki.

             

7. Sztućce nóż – w ilości 70 sztuk.

Wykonane ze stali nierdzewnej grubość blachy 1,5 mm, kwasoodpornej odpornej na działanie

środków myjących, nadającej się do zmywarek. 

8. Sztućce łyżka – w ilości 80 sztuk.

Wykonane ze stali nierdzewnej grubość blachy 1,5 mm, kwasoodpornej odpornej na działanie

środków myjących, nadającej się do zmywarek. 

9. Sztućce widelec – w ilości 70 sztuk.

Wykonane ze stali nierdzewnej grubość blachy 1,5 mm, kwasoodpornej odpornej na działanie

środków myjących, nadającej się do zmywarek. 

10. Sztućce łyżeczka– w ilości 70 sztuk.

Wykonane ze stali nierdzewnej grubość blachy 1,5 mm, kwasoodpornej odpornej na działanie

środków myjących, nadającej się do zmywarek. 

11. Kieliszek – w ilość 100 sztuk.

Rozmiar – pojemność 25 ml, wykonany ze szkła, niedekorowany, nadające się do zmywarek.
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12.  Szklanka z uchwytem  - w ilość 70 sztuk.

Rozmiar – pojemność 250 ml, wykonana ze szkła przezroczystego biała, niedekorowana, 

nadające się do zmywarek.

13.  Szklanka literatka - w ilość 70 sztuk.

Rozmiar – pojemność 100 ml, wykonana ze szkła, niedekorowana, nadające się do zmywarek.

14. Kieliszek do wina – w ilości 70 szt.

Wykonany z hartowanego szkła, pojemność całkowita: 150 ml, wysokość 19,6 cm , średnica 

50 mm

15. Dzbanek na wodę – w ilości 10 sztuk.

Pojemność 1,45l, wysokość: 234 mm, wykonany ze szkła, niedekorowany.

16.Tacka – w ilości 5 sztuk.

Kształt – prostokąt wymiary ok. 36 cm x 46 cm kolor –czerwony, wykonana z bardzo 

twardego polietylenu.

17. Deska do krojenia w ilości 3 szt. 

Deska  o wymiarach 60 cm x 40 cm x 2 cm (h)
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18. Patera na ciasto szklana – w ilości 7 sztuk.

          

19. Wazon na kwiaty – w ilości 7 sztuk 

Wazon porcelanowy koloru białego o wymiarach Ø 73 x 130 (h)

20. Flaczarka/ Bulionówka Arcoroc lub Bormioli Rocco  ze spodkiem – sztuk 70

Bulionówka koloru białego, pojemność 0,5 l.

21. Świecznik porcelanowy biały wysokość ok  5 cm  - w ilości 7 sztuk. 

22. Zestaw stołowy do cukru i śmietanki w ilości 7 szt. 

Wykonany ze stali nierdzewnej, składający się z trzech elementów.
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23. Zestaw do przypraw w ilości 7 szt.

Komplet dwuczęściowy wykonany ze stali nierdzewnej.

24. Serwetnik w ilości 7 szt. 

Wykonany ze stali  nierdzewnej

25. Tłuczek do mięsa w ilości 2 szt. 

26.  Nalewka w ilości 7 szt. 

Wykonana ze stali nierdzewnej.
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27. Łyżka cedzakowa w ilości 2 szt. 

Łyżka o wymiarach 12 cm x 46 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej.

28.  Ubijak do ziemniaków w ilości 2 szt.

29. Wyciskarka do czosnku w ilości 1 szt. 

30. Nożyce do kurczaka w ilości 1 szt.

31. Wkład na sztućce w ilości 3 szt. 

Wykonane z plastiku 
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32. Koszyk do pieczywa – w ilości 7 sztuk. 

Koszyk wykonany ze wzmacnianego 

33. Pojemnik na sztućce – w ilości 4 szt. 

4 częściowy, wykonany z polipropylenu o wymiarach 53 cm x 32 cm x 10 (h)

34. Garnki ze stali nierdzewnej z pokrywą.

Garnek o pojemności – 15 litrów – sztuki 2,

Garnek o pojemności – 20 litrów – sztuk 1,

35. Rondel bez pokrywki w ilości 1 szt. 

Rondel o pojemności 5 l.
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36. Palenia z powłoką ceramiczną w ilości 2 szt. 

Patelnia o wymiarach ok 30 cm x 5 cm (h)

37. Komplet noży kuchenny w ilości 1 komplet 

- nóż do jarzyn : długość ostrza 7 cm ; 

- nóż kuchenny: długość ostrza 10 cm ; 

- nóż śniadaniowy: długość ostrza 11 cm ; 

- nóż kuchenny : długość ostrza 17 cm ; 

- nóż do chleba z ząbkami : długość ostrza 17 cm

38.  Patera obrotowa do ciasta w ilości 1 szt. 

Wykonana ze stali nierdzewnej i szkła o wymiarach Ø 300 x 70 (h)

39. Brytfana z pokrywą w ilości 1 szt.

Wykonana o wymiarach Ø 360 x 150 (h)
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40. Wanna cedzakowa w ilości 1 szt. 

Wykonana ze stali nierdzewnej z dwoma uchwytami wymiarach Ø 34 cm  x 16 cm (h)

41.  Łopatka do ciasta w ilości 7 szt.

 

42.  Kosz na śmieci w ilości 5 szt.

Kosz na śmieci o pojemności 20 l.

43. Obrusy plamoodporne w ilości 20 szt.

Obrusy koloru białego o wymiarze 110 cm x 160 cm – 20 sztuk.

44. Miski ze stali nierdzewnej – w ilości 5 szt.
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Płaska misa z zawiniętym rantem wykonana ze stali nierdzewnej. Miska posiadająca 

zaokrąglony rant dla łatwiejszego i pewniejszego uchwytu o wymiarach:

- 40 cm / 7 l – 1 szt,

- 50 cm/ 14 l – 2 szt,

- 55 cm/ 19 l -2 szt.

45.  Tace ze stali –  w ilości 3 szt. 

Taca, wykonana ze stali nierdzewnej, służy do serwowania różnorodnych potraw w niezwykle 

estetyczny sposób,wymiary długości 35 cm x 25 cm

46. Suszarka do naczyń w ilości 3 szt. 

Suszarka długości ok 56 cm,  wykonana jest ze stali ocynkowanej wraz z tacką.

47. Czajnik elektryczny  Zelmer– 1 sztuka

- czajnik stalowo – czarny, moc 2400 W, pojemność 1,7 l, okres gwarancji 24 miesiące,

48. Maszynka do mięska wraz z przystawkami – 1 sztuka

- urządzenie do mielenia wszelkiego rodzaju mięs, jarzyn, serów, maku,

-  specjalne nasadka dla smakoszy wędlin własnej roboty,
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- dołączona szatkownica posiada cztery tarki: do wiórek cienkich, do wiórek grubych, do 

przecierania, oraz do cięcia w plastry, okres gwarancji 24 miesiące,

49. Taboret gazowy – w ilości 1 szt.

- taboret na gaz z butli propan butan, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, emaliowany 

ruszt, przewód gazowy i reduktor ciśnieniowy w zestawieni, okres gwarancji 24 miesiące,

- 

50. Półmisek na sałatkę  Arcoroc lub Bormioli Rocco- w ilość 14 sztuk.

koloru białego, możliwość mycia w zmywarce, średnica 24 cm, wysokość 10 cm

51. Półmisek na sałatkę  Arcoroc lub Bormioli Rocco- w ilość 14 sztuk.

koloru białego, możliwość mycia w zmywarce, średnica 22 cm, wysokość 13 cm

52. Zmywarka Electrolux ESF6521LOW  + 100 tabletek i 5 kg soli

Wymiary : 60 x 85 x 62,5 cm 

Pojemność : 12 kpl. 

Liczba programów: 6 

Klasa energetyczna: A++ 

Zużycie wody - cykl (litr): 9,9 litra 

Kolor biały
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53. Drabina aluminiowa malarska 7 stopniowa

54.  Odkurzacz
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Załącznik nr 4 b

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Pęczelice

1. Talerz głęboki Arcoroc lub Bormioli Roccow ilość 50 sztuk.

Rozmiar - średnica ok. 22,5 cm koloru białego, możliwość mycia w zmywarce.

2. Talerz płytki Arcoroc lub Bormioli Roccow ilość 50 sztuk.

Rozmiar - średnica ok. 24,5 cm koloru białego, możliwość mycia w zmywarce.

3. Talerz deserowy Arcoroc lub Bormioli Rocco– w ilość 50 sztuk.

Rozmiar - średnica ok. 19,5 cm koloru białego, możliwość mycia w zmywarce. 

4. Półmisek na wędlinę Arcoroc lub Bormioli Rocco- w ilość 5 sztuk.

Rozmiar -średnica ok. 29 cm x 21 cm  koloru białego, możliwość mycia w zmywarce.

5. Półmisek na sałatkę  Arcoroc lub Bormioli Rocco- w ilość 5sztuk.

 koloru białego, możliwość mycia w zmywarce.

średnica 16 cm, wysokość ok. 5 cm
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6. Waza stołowa bez pokrywy Arcoroc lub Bormioli Rocco– w ilości 5 sztuki.

             

7. Sztućce nóż – w ilości 50 sztuk.

Wykonane ze stali nierdzewnej grubość blachy 1,5 mm, kwasoodpornej odpornej na działanie

środków myjących, nadającej się do zmywarek. 

8. Sztućce łyżka – w ilości 50 sztuk.

Wykonane ze stali nierdzewnej grubość blachy 1,5 mm, kwasoodpornej odpornej na działanie

środków myjących, nadającej się do zmywarek. 

9. Sztućce widelec – w ilości 50 sztuk.

Wykonane ze stali nierdzewnej grubość blachy 1,5 mm, kwasoodpornej odpornej na działanie

środków myjących, nadającej się do zmywarek. 

10. Sztućce łyżeczka– w ilości 50 sztuk.

Wykonane ze stali nierdzewnej grubość blachy 1,5 mm, kwasoodpornej odpornej na działanie

środków myjących, nadającej się do zmywarek. 

11.  Szklanka z uchwytem - w ilość 50 sztuk.

Rozmiar – pojemność 250 ml, wykonana ze szkła, niedekorowana, nadające się do zmywarek.

12.  Szklanka literatka - w ilość 50 sztuk.

Rozmiar – pojemność 100 ml, wykonana ze szkła, niedekorowana, nadające się do zmywarek.
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13. Dzbanek na wodę – w ilości 5 sztuk.

Pojemność 1,45l, wysokość: 234 mm, wykonany ze szkła, niedekorowany.

14. Patera na ciasto szklana – w ilości 5 sztuk.

          

15. Zestaw stołowy do cukru i śmietanki w ilości 5 szt. 

Wykonany ze stali nierdzewnej, składający się z trzech elementów.

16. Zestaw do przypraw w ilości 5 szt.

Komplet dwuczęściowy wykonany ze stali nierdzewnej.

17. Serwetnik w ilości 5 szt. 

Wykonany ze stali  nierdzewnej
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18.  Nalewka w ilości 5 szt. 

Wykonana ze stali nierdzewnej.

19. Koszyk do pieczywa – w ilości 5 sztuk. 

Koszyk na pieczywo pieczywa o wymiarach 

20. Pojemnik na sztućce – w ilości 2 szt. 

- 4 częściowy, wykonany z polipropylenu o wymiarach 53 cm x 32 cm x 10 (h)

21. Suszarka do naczyń w ilości 2 szt. 

Suszarka długości ok 56 cm,  wykonana jest ze stali ocynkowanej wraz z tacką.
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22. Czajnik elektryczny  Zelmer– 2 sztuka

- czajnik stalowo – czarny, moc 2400 W, pojemność 1,7 l, okres gwarancji 24 miesiące,

23. Zaparzacz w ilości 1 szt.

- pojemność 18 l, wykonany ze stali nierdzewnej, posiadający termostat bezpieczeństwa oraz 

wskaźnik poziomu wody, bezkroplowy kranik, zasilanie: 230 V, wysokość odpowiednio: 60 

cm, moc: 1,35 kW, okres gwarancji 24 miesiące,

24. Półmisek na sałatkę  Arcoroc lub Bormioli Rocco- w ilość 5sztuk.

koloru białego, możliwość mycia w zmywarce, średnica 24 cm, wysokość 10 cm

25. Półmisek na sałatkę  Arcoroc lub Bormioli Rocco- w ilość 14 sztuk.

koloru białego, możliwość mycia w zmywarce, średnica 22 cm, wysokość 13 cm
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