Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno –
Wychowawczych w Cerekwicy Nowej zaprasza do złożenia oferty w ramach zadania pn.
„Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup
nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów
edukacyjnych” na wymieniony sprzęt do pracowni technologiczno – gastronomicznej wraz z
montażem.
Lp. Nazwa
Stół przyścienny
1
2

(1 szt.)
Sterylizator
wielofunkcyjny do
jednorazowej
dezynfekcji ( 1 szt.)

Specyfikacja techniczna (parametry minimalne)
Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1000x600x850 mm
Sterylizator wielofunkcyjny do jednorazowej dezynfekcji 30 jaj
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Stół ( 2 szt.)

Stół ze zlewem 2-kom. z półką 1000x600x850 mm
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Stół przyścienny ( 1
szt)

Stół przyścienny bez pólki z otworem na odpadki Ø140
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Stół ( 1szt.)
Stół ze zlewem 2-kom. z półką1400x600x850 mm
Zmywarko –
Zmywarko – wyparzarka, kapturowa 690x794x1500 mm
wyparzarka ( 1 szt.)
Szafa magazynowa (1
Szafa magazynowa, drzwi skrzydłowe 1200x600x1850 mm
szt.)
Stół ( 2 szt.)
Stół z basemen (1 szt.)
Regał magazynowy ( 1
szt.)
Taboret gazowy (1 szt.)
Kuchnia wolnostojąca
(1 szt.)

Stół przyścienny z półką 1500x700x850 mm
Stół z basemen 1-kom. 1000x600x850 mm h-400 mm

Patelnia ( 1 szt.)

Patelnia uchwytna na stelażu – elektryczna o mocy 6,3 kW

Piec konwekcyjno –
parowy ( 1 szt.)

Piec konwekcyjno – parowy, gazowy, 10 półkowy o mocy 18
kW

Podstawa ( 2 szt.)

Podstawa pod piec konwekcyjno – parowy ze stali nierdzewnej

Okap przyścienny
trapezowy ( 1 szt.)
Stół ( 1 szt.)
Szafa magazynowa (
1 szt.)
Szafa chłodnicza ( 1
szt.)
Szafa mrożnicza ( 1
szt.)
Kloc masarski ( 1
szt.)

Okap przyścienny trapezowy

Regał magazynowy, pólki perforowane 1200x600x1800 mm
Taborek gazowy o mocy 9 kW
Kuchnia wolnostojąca, gazowy, 6-palnikowa

Stół centralny z płytami polietylenowymi 1500x1400x850 mm
Szafa magazynowa, drzwi skrzydłowe 800x600x1800 mm
Szafa chłodnicza 350 L 600x600x1850 mm
Szafa mrożnicza 350 L 600x600x1850 mm
Kloc masarski drewniany z podstawą ze stali nierdzewnej
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Szafa ( 1 szt.)

Szafa z drzwiami suwnymi 1400x600x1800 mm
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Stół z półka ( 1 szt.)
Półka wisząca ( 1
szt.)
Stół ze
zlewozmywakiem
dwukomorowym z
instalacją ciepłej i
zimniej wody (1 szt.)
Taboret kuchenny ( 24
szt.)
Okap przyścienny ( 1
szt)
Stół przyścienny ( 2
szt)
Stół centralny (1szt)
Szafa ubraniowa z 8
skrytkami (2 szt)

Stół z półką, przyścienny 800x600x850
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Półka wisząca, pojedyncza 1200x300x400 mm
Stół z blatem roboczym wykonany ze stali kwasoodpornej o
wymiarach 1400x600x850 z ociekaczem po stronie lewej

Taboret kuchenny metalowy
Okap przyścienny skośny 1800x900x450
Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1000x600x850 mm
Stół centralny 1400*800*850 z półką
Szafa ubraniowa z 8 skrytkami 1800*1200*500

Ofertę proszę złożyć do dnia 11 kwietnia 2022 r. w formie papierowej na adres ośrodka:
Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych
w Cerekwicy Nowej
Cerekwica Nowa
63-233 Jaraczewo
Wszelkich informacji udziela p. Jolanta Fogt
Tel. 62 740 97 03 lub e-mail: cerekwica-mow@home.pl

