
  

 
         Załącznik nr 1   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa naczyń porcelanowych w kolorze białym. Wszystkie 
naczynia porcelanowe muszą być zachowane w tym samym fasonie i muszą komponować się w jednolitą 
całość. Poszczególne elementy zastawy stołowej opisane zostały w sposób orientacyjny i szacunkowy, 
których charakterystyka głównie opiera się na wymiarach.  Oferta Wykonawcy musi wskazywać jeden  
wymiar dla poszczególnych elementów zastawy stołowej wymienionych przez Zamawiającego: 

 
 
 

Lp. Opis elementów wyposażenia Wymiary elementów Jedn. 
miary 

ilość 

1 Talerz okrągły  duży płytki 
średnica  

od 24  – 28 cm 
szt. 150 

2 Talerz okrągły duży głęboki  
średnica  

od 22,5  – 28 cm 
szt. 150 

3 Talerz okrągły deserowy  
średnica  

od 18  – 22 cm 
szt. 150 

4 Półmiski owalne duże  
długość  

od 34 – 36 cm 
szt. 15 

5 Półmiski owalne średnie Długość od 25 – 29 cm szt. 15 
6 Półmiski owalne małe (rawierki) Długość od 20 – 22 cm szt. 15 

7 Salaterka okrągła 
średnica  

21 – 25 cm 
szt. 30 

8 Salaterka okrągła   
średnica  

17 – 20,5 cm 
szt. 30 

9 Salaterka okrągła   
średnica  

14 – 16,5 cm 
szt. 30 

10 Bulionówka Średnica od 9 – 10 cm szt. 150 

11 Filiżanka ze spodkiem   
Pojemność  

od 220-250 ml 
szt. 150 

11 Waza na zupę  
Pojemność  
od 2,5-3,5 l 

szt. 15 

12 Cukiernica bez pokrywki  
Pojemność  

od 0,25-0,35 l 
szt. 15 

13 Flakonik na kwiaty  
Wysokość  

od 10-15 cm 
szt. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Naczynia szklane –szkło bezbarwne   

Lp. Opis elementów wyposażenia Wymiary elementów Jedn. 
miary 

ilość 

1 Kieliszek do wódki, grube dno  pojemność 25–35 ml szt. 150 
2 Kieliszki do wina pojemność 360ml szt. 150 
3 Kieliszki do szampana Pojemność 180 ml szt. 150 
4 Kubek z uchem na gorące płyny o pojemności 

220 – 250 ml 
Średnica 7,0-8,5 cm oraz 
wysokości od 8 – 10 cm szt. 150 

5 Szklanka do wody lub soku o pojemności od 
100 do 150 ml 

wysokość: 8 –12cm szt. 150 

6 Dzbanek na napoje zimne o pojemności 1,5 – 
1,8 litra 

wysokość  od 18 – 23 cm szt. 15 

 
Sztućce – wykonane w całości ze stali nierdzewnej stanowiące jednolity zestaw, bez okładzin na 
rękojeściach  

Lp. Opis elementów wyposażenia Wymiary elementów Jedn. 
miary 

ilość 

1 Nóż obiadowy długość od 19 – 23 cm szt. 150 
2 Łyżka obiadowa długość od 19–23cm szt. 150 
3 Łyżeczka do herbaty Długość 14,5–16cm szt. 150 
4 Widelec obiadowy długość od 19 – 23 cm szt. 150 
 
Pozostałe wyposażenie: 

Lp. Opis elementów wyposażenia Wymiary elementów Jedn. 
miary 

ilość 

1 Komplet na przyprawy szklany w połączeniu ze 
stalą chromową ze stojakiem zawierający co 
najmniej trzy pojemniki: na ocet lub oliwę, pieprz i 
sól, dostosowany do wygodnego przenoszenia 

 szt. 15 

2 Serwetnik chromowany odległość między ściankami 
od 2 – 4 cm 

szt. 15 

3 Nabierka wazowa ze stali nierdzewnej o 
pojemności  120-180 ml 

długość 32-38 cm szt. 15 

4 Nóż kuchenny typu szefa kuchni z rączką z 
tworzywa sztucznego o właściwościach 
antypoślizgowych lub równoważne 

o zakresie długości ostrza 20-
25 cm 

szt. 1 

5 Nóż kuchenny uniwersalny  o zakresie długości ostrza od 
15 do 19,5 cm 

szt. 5 

6 Wiaderko metalowe, ze stali nierdzewnej 
przeznaczone do kontaktu z żywnością o 
pojemności nie mniej niż 10 litrów 

 szt. 1 

7 Chochla gastronomiczna ze stali nierdzewnej o 
pojemności 500 ml 

Długość rączki 40 cm szt. 5 

8 Deska do krojenia z tworzywa sztucznego 
prostokątna 

długość/szerokość/grubość 
30-35/22-30/1-1,5 cm 

szt. 5 

9 Tłuczek do ziemniaków ze stali nierdzewnej z 
rączką z tworzywa sztucznego lub drewnianą 

Długość 30-36 cm, szerokość 
17-20 cm 

szt. 2 

10 Tłuczek do mięsa aluminiowy, rączka drewniana Długość 23-26 cm szt. 2 



  

lub aluminiowa, waga 0,4-0,5 kg 
11 Durszlak ze stali nierdzewnej lub emaliowany z 

rączką 
Średnica 22-26 cm szt. 2 

12 Garnek o pojemności 48-52 litry z pokrywą Średnica 42 – 48cm szt. 1 
13 Garnek o pojemności 28-30 litrów z pokrywą Średnica 35 – 38cm szt. 2 
14 Garnek o pojemności 19-21 litrów z pokrywą Średnica 31 – 33cm szt. 2 
15 Garnek o pojemności 9-11 litrów z pokrywą Średnica 26 – 29cm szt. 3 
16 Patelnia wykonana ze stali nierdzewnej 

satynowanej przeznaczona do użytkowania 
w gastronomii. Wentylowany uchwyt mocowany 
do ścianek patelni nitami zapewniający 
bezpieczeństwo użytkowania. Wielowarstwowe, 
grube dno typu sandwich (stal-aluminium-stal).  
Powierzchnia patelni  odporna na działanie 
kwasów i środków chemicznych, możliwość mycia 
w zmywarkach 

Średnica 28 cm, wysokość 4,0–
5,2cm szt. 2 

17 Patelnia wykonana ze stali nierdzewnej 
satynowanej przeznaczona do użytkowania 
w gastronomii. Wentylowany uchwyt mocowany 
do ścianek patelni nitami zapewniający 
bezpieczeństwo użytkowania. Wielowarstwowe, 
grube dno typu sandwich (stal-aluminium-stal).  
Powierzchnia patelni  odporna na działanie 
kwasów i środków chemicznych, możliwość mycia 
w zmywarkach 

Średnica 20 cm, wysokość od 4,0-
5,2 cm szt. 1 

18 Sitko nierdzewne z rączką (stal lub plastik) Średnica 20 cm szt. 2 
19 Suszarka do naczyń z nierdzewną podstawką i 

nierdzewnym ociekaczem.  
Wykonana z drutu chromowanego. 

Wysokość:33,5cm.  
Wymiary suszarki: 23x44 szt. 2 

20 Miska ze stali nierdzewnej Średnica 28 szt. 1 
21 Miska ze stali nierdzewnej Średnica 36 szt. 1 
22 Miska ze stali nierdzewnej Średnica 40 szt. 1 
23 Patera wykonana ze stali nierdzewnej - satynowa 

(mat) 
Średnica talerzy na paterze 16cm / 

20 /25cm szt. 15 

24 Pojemnik termoizolacyjny GN  

• posiadający właściwości termoizolacyjne  
• łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu higieny, 

spełniający wymogi HACCP  
• wykonany wytrzymałego i sprężystego 

tworzywa 
• lekki  
• nie wymagający stosowania uszczelek  
• wyposażony we wkłady GN 3 x 1/3 

głębokość 200 mm z pokrywką z uszczelką 

 

wymiary: 60 cm / 40 cm / 29 cm szt. 2 

 
 


