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Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego 

w postępowaniu SPG.261.3.2022 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych wraz z wdrożeniem i szkoleniem, w ramach 

programu „Laboratoria Przyszłości”. 

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę maksymalną 30.000,00 

złotych brutto. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

W każdym przypadku, gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

Kryteriami które zamawiający wykorzysta do oceny równoważności będą każdorazowo wyłącznie 

parametry i wymagania ujęte w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca który powołuje się na 

rozwiązanie równoważne obowiązany jest wskazać taka okoliczność w ofercie. 

UWAGA!!! Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest określić minimum producenta oraz model 

lub numer katalogowy produktu pozwalający bez wątpliwości zidentyfikować produkt oferowany przez 

wykonawcę. 

 

 

Część I  Zestaw podstawowy składający się z następujących elementów: 

L.P. Nazwa towaru ilość opis i specyfikacja 

1 Opiekacz 1 850W,  9,4 x 23,5 x 27,6 cm (wys. x gł. x szer.) 

2 Gofrownica 1 1300W 

3 Żelazko 1 2900W, wytwarzanie pary:50g/min 

4 Deska do 

prasowania 

1  

5 Robot kuchenny 1 Moc: 900 W 

7-stopniowa regulacja prędkości oraz Funkcja 

pracy pulsacyjnej 

Elektroniczna regulacja prędkości gwarantuje 

płynną pracę urządzenia podczas przerabiania 

artykułów spożywczych 

 

6 Stolnica silikonowa 2 Silikon 

7 Zestaw noży 2 Stal nierdzewna, 5 elementów w bloku 

8 Patelnia 2 28 cm 

9 Patelnia WOK 1 22 cm 

10 Zestaw desek 2 - 

11 Zestaw garnków 1 10 elementów, stal nierdzewna 

12 Blender 1 Moc: 800W, poj. 0,5l 

13 Lodówka 1 Wymiary (WxSxG) [cm]: 81.8 x 47.5 x 50 

Pojemność [l]: 86 chłodziarka 
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14 Zestaw do szycia 1 • 1 szpulek nici do szycia ręcznego, w tym 16 

szpulek nawiniętych na tekturowe rolki i 

pięć na plastikowe 

• 16 metalowych szpuleczek dolnych do 

maszyn  

• 2 rozety z nawiniętymi nićmi białą i czarną 

do szycia ręcznego (np. przyszywania 

guzików) 

• mini nożyczki 

• 10 małych bieliźnianych guzików 

• nawlekacz do nici 

• naparstek 

• centymetr krawiecki 

• 5 sztuk igieł maszynowych do tkanin o 

grubości: 70,2 x 80, 90 i 100. 

 

15 Maszyna do szycia 1 Moc: 70W, wolne ramię, ilość cięgów: 23, 

oświetlenie LED 

    


