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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

/pieczęć adresowa Wykonawcy/

Część nr 1 – Kocioł warzelny gazowy 300-litrowy (szt. 1):
Parametry

Parametry

wymagane

oferowane

Lp.

PARAMETR/WARUNEK

1.

Wytwórca (Producent)

Tak, podać

2.

Nazwa i typ

Tak, podać

3.

Kraj pochodzenia

Tak, podać

4.

Rok produkcji

Tak, podać

5.

6.

Pojemność zbiornika warzelnego
300 dm³
Zbiornik warzelny wykonany ze stali
kwasoodpornej dopuszczonej do
kontaktu z żywnością, na który składa
się płaszcz wewnętrzny i dno
wewnętrzne (przestrzeń warzelna)
oraz płaszcz zewnętrzny i dno
zewnętrzne (ogrzewacz)

Tak

Tak

7.

Obudowa kotła z blachy nierdzewnej

Tak

8.

Zasilanie gazem ziemnym E (GZ-50)

Tak

9.

Zużycie gazu ziemnego E (GZ-50)
2,0-2,5 m³/h

Tak, podać

10.

Wymiary: 130-140 cm (długość) x
145-155 cm (szerokość) x 90-100 cm
(wysokość)

Tak, podać

11.

Moc cieplna kotła 15-25 kW

Tak, podać

12.

13.

Regulator zapewniający ciągłą
regulację temperatury w zbiorniku
warzelnym
Wyposażenie kotła:
- armatura bezpieczeństwa przed
wzrostem ciśnienia ponad
dopuszczalną wysokość (0,05 MPa),
- elektromagnetyczny zawór sterujący
pracą palników,

Tak

Tak
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- zabezpieczenie przeciwwypływowe,
- elektroniczny układ kontroli poziomu
wody w ogrzewaczu,
- przyłącze oraz zawór zimnej wody
Uwagi:
Niespełnienie któregokolwiek z wyżej opisanych parametrów, brak wartości, opisu lub podanie
wartości w innych jednostkach w kolumnie „parametry oferowane”, będzie traktowane, jako brak
danego parametru w oferowanej konfiguracji i spowoduje odrzucenie oferty bez dalszego
rozpatrywania.
Do oferty należy dołączyć materiały firmowe zawierające dane techniczne oraz ilustrowane foldery
producenta, sporządzone w języku polskim.

UWAGA: w przypadku składania przez Wykonawcę ofert na konkretne pakiety
należy dołączyć do oferty całość załącznika nr 2 do Ogłoszenia przekreślając te
pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
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Część nr 2 – Krajalnica do warzyw i owoców ze stojakiem bez tarcz (szt. 1):
Parametry

Parametry

wymagane

oferowane

Lp.

PARAMETR/WARUNEK

1.

Wytwórca (Producent)

Tak, podać

2.

Nazwa i typ

Tak, podać

3.

Kraj pochodzenia

Tak, podać

4.

Rok produkcji

Tak, podać

5.

Moc znamionowa 1-1,5 kW

Tak, podać

6.

Zasilanie ≤ 400 V

Tak, podać

7.

Wydajność 150kg – 500kg/h

Tak, podać

8.

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Tak

9.

Parametry urządzenia na stojaku:
1. Długość 70-80 cm,
2. Szerokość 70-80 cm,
3. Wysokość 120-130 cm.

Tak, podać

10.

Masa urządzenia: 40-60 kg

Tak, podać

Uwagi:
Niespełnienie któregokolwiek z wyżej opisanych parametrów, brak wartości, opisu lub podanie
wartości w innych jednostkach w kolumnie „parametry oferowane”, będzie traktowane, jako brak
danego parametru w oferowanej konfiguracji i spowoduje odrzucenie oferty bez dalszego
rozpatrywania.
Do oferty należy dołączyć materiały firmowe zawierające dane techniczne oraz ilustrowane foldery
producenta, sporządzone w języku polskim.

UWAGA: w przypadku składania przez Wykonawcę ofert na konkretne pakiety
należy dołączyć do oferty całość załącznika nr 2 do Ogłoszenia przekreślając te
pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.

