
Załącznik nr 3 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

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 7 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 7 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 30 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 30 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 30 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 30 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 30 sztuk.

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

nadające się do zmywarek.

13.  Szklanka literatka - w ilość 50 sztuk.

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

14. Kieliszek do szampana – w ilości 50 szt.

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

15. Dzbanek na wodę – w ilości 7 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.
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17. Wazon na kwiaty – w ilości 7 sztuk 

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

18.  Nalewka w ilości 7 szt. 

Wykonana ze stali nierdzewnej.

19. Wyciskarka do czosnku w ilości 1 szt. 

20. Nożyce do kurczaka w ilości 1 szt.

21. Koszyk do pieczywa – w ilości 7 sztuk. 
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22. Pojemnik na sztućce – w ilości 1 szt. 

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

23. Garnki ze stali nierdzewnej z pokrywą.

Garnek o pojemności – 15 litrów – sztuki 2,

Garnek o pojemności – 20 litrów – sztuk 1,

24. Rondel bez pokrywki w ilości 1 szt. 

Rondel o pojemności 5 l.

25.  Patera obrotowa do ciasta w ilości 5 szt. 

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

26. Brytfana z pokrywą w ilości 2 szt.

Wykonana o wymiarach Ø 360 x 150 (h)
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27.  Łopatka do ciasta w ilości 7 szt.

 

28. Obrusy plamoodporne w ilości 20 szt.

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

29.  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.

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

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

31. Półmisek na sałatkę  Arcoroc lub Bormioli Rocco- w ilość 10 sztuk.

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

32. Cukierniczka biała arcoroc – w ilości  10 szt.
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33. Stolnica drewniana – w ilości 2 szt.

Stolnica drewniana "dwustronna"  - długość 50 cm iszerokość: 41,5 cm

34. Suszarka do sałaty – w ilości 2 szt.

35. Drabina aluminiowa malarska 7 stopniowa
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