
Numer 

pozycji
Opis Jm  ilości 

1.
Szafa BHP 1-osobowa dwudzielna z przegrodami, malowana proszkowo - typ PS 
7001/P, wym. 400x500x1700 mm

szt. 5

2. Umywalka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm szt. 1

3.
Pojemnik nierdzewny jezdny na odpadki z pokrywą, poj. 75 l - typ: DMS-3415, wym. 
śr. 450 mm, h=605 mm

szt. 4

4.
Zlew obniżony do mycia mopów, napełniania wiader itp. - typ DMP-3232, wym. 
500x500x240 mm

szt. 1

5.
Szafka na srodki czystości, malowana proszkowo - typ. PS 7040, wym. 
800x500x1700 mm

szt. 1

6.
Regał nierdzewny spawany 4-półkowy, półki pełne - typ. DMP-3319, wym 
1200x600x1800 mm 

szt. 1

7. Umywalka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm szt. 1

8. Umywalka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm szt. 1

9. Sterylizator wodny do noży -typ SA-30, wym. 380x140x400 mm (2kW/230 V) szt. 1

10. Basen 2-komorowy, gł. komór 30 cm - typ DMP-3249, wym 1500x600x850 mm szt. 1

11.
Stół z szufladami i półką - pionowo 2 szuflady z lewej strony - typ DMP-3114, wym. 
1600x600x850 mm

szt. 1

12.
Obieraczka do ziemniaków, jednorazowy wsad 8-10 kg, wydajność 250 - 300 
kg/godz. - typ OZ8N, wym 560x690x570 mm(055kW/400V)

szt. 1

13. Separator do obieraczki - typ SO75N, wym. 375x810x467 mm szt. 1

14.
Stół z szafka  z drzwiami suwanymi, nieprzelotowymi - typ DMP-3118 N. Wym 
1500x690x850 mm

szt. 1

15. Szafka wisząca z drzwiami suwanymi - typ DMP-3316, wym 1400x300x600 mm szt. 1

16.
Szafa chłodnicza nierdzewna poj. 500 l - typ. DMP-92115, wym. 640x720x2000 mm 
(0,32 kW/230V)

szt. 1

17. Stół do pracy z półką - typ. DMP-3104, wym. 2100x700x850 mm szt. 1

18.
Stół ze zlewem 2-komorowym i półką , komory z prawej strony - typ. DMP-3213, 
wym. 1750x700x850 mm

szt. 1

19.
Kloc z do mięsa z polietylenu na podstawie nierdzewnej - typ. KL-555/KP-500, wym. 
500x500x800 mm

szt. 1

20.
Piec konwekcyjno-parowy 10xGN 1/1 - typ. SCC E 101, wym. 847x771x1017 mm 
(19 kW/400V)

szt. 1

21.
Podstaw do pieca otwarta (bez blatu) z dwoma kompletami (2x10) prowadnic na 
GN-y - typ. DMS-3154 RA, wym. 809x660x735 mm

szt. 1

22. Stół do pracy z półką - typ. DMP-3103, wym. 500x700x850 mm szt. 1

23.
Patelnia przechylna elektryczna, wanna nierdzewna poj 50 l, ręczny przechył misy, 
przyłącze wody - typ. SBE7-10 l, wym. 700x750x850 mm (9 kW/400V)

szt. 1

24.
Kuchnia elektryczna,  4-płytowa z piekarnikiem elektrycznym- typ. CE7-41, wym. 
700x750x850 mm (15,3 kW/400V)

szt. 2

25. Stół do pracy z półką z wycięciem na filar - typ. DMP-3103, wym. 700x750x850 mm szt. 1
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26.
Frytownica 2-komorowa stołowa poj. 2x6 l - typ. 761120, wym. 545x425x285 mm (5 
kW/230V)

szt. 1

27. Taboret elektryczny  - typ. TE-3, wym. 600x650x400 mm (4,8 kW/400V) szt. 1

28.
Okap przyścienny wyciągowy nad trzon kuchenny z łapaczami tłuszczu i 
oświetleniem (wymaga podłączenia do systemu wentylacji mechanicznej - typ DMS-
3601, wym 4900x1100x400 mm (230V-oświetlenie)

szt. 1

29.
Stół do pracy z dwoma półkami (blat wydawczy) - typ. DMP-3103, wym. 
1800x700x850 mm

szt. 1

30.
Bemar jezdny 3xGN 1/1, niezależne sterowanie komór - typ. DMS-94223/3, wym. 
12702x660x850 (2,1 kW/230V)

szt. 1

31. Półka wiszaca 2-poziomowa przestawna - typ. DMP-3503, wym.1200x400x700 mm szt. 1

32.
Kocioł warzelny elektryczny wolnostojący, kwadratowy 150 l (grzanie pośrednie 
przez płaszcz wodny) - typ. BEK-150.2W, wym. 900x850x900 (18,5 kW/400V) 

szt. 2

33.
Okap przyścienny wyciągowy nad trzon kuchenny z łapaczami tłuszczu i 
oświetleniem (wymaga podłączenia do systemu wentylacji mechanicznej - typ. DMS-
3601, wym. 2000x1000x400 mm (230V-oświetlenie)

szt. 1

34. Stół do pracy z półką - typ. DMP-3103, wym. 1700x600x850 mm szt. 1

35. Stół do pracy z półką - typ. DMP-3103, wym. 1800x700x850 mm szt. 1

36. Półka wiszaca 2-poziomowa przestawna - typ. DMP-3503, wym. 1400x400x700 mm szt. 1

37.
Basen 1-komorowy do mycia sprzętu kuchennego, gł. komory 40 cm - typ DMP-
3235, wym 1100x700x850 mm

szt. 1

38. Bateria gastronomiczna stojąca z napłniaczem i obrotową wylewką - typ. 813 16 szt. 1

39. Umywalka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm szt. 1

40. Sterylizator wodny do noży -typ SA-30, wym. 380x140x400 mm (2kW/230 V) szt. 1

41.
Regał perforowany nierdzewny 4-półkowy, skręcany - typ DMP-3337, wym 
1000x600x1800 mm

szt. 1

42.
Szafa magazynowa nierdzewna z drzwiami suwanymi - typ DMP-3308.02, wym 
1200x600x2000

szt. 1

43. Regał jezny na kosze do zmywarek -typ. DMP-3340, wym. 570x510x1900 mm szt. 1

44. Zmywarka do naczyń - typ. FI-60, wym. 600x600x820 mm (6,65 kW/400V) szt. 1

45. Podstawa do zmywarki - typ. PZ-3, wym. 600x600x500 mm szt. 1

46.
Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi - typ. DMP-3309.02, wym. 1400x700x2000 
mm

szt. 1

47.
Stół z otworem na odpadki, otwór po prawej stronie - typ. DMP-3228, wy. 
900x600x850 mm

szt. 1

48. Pojemnik jezdny nierdzewny na odpadki, poj. 50 l - typ. DMS-3415, śr. 375, h=605 szt. 1

49.
Stół załadowczy do zmywarki ze zlewem 2-komorowym, komory z prawej strony, 
otwór pod młynek w prawej komorze - typ. DMP-3247, wym. 1700x760x850 mm

szt. 1

50. Młynek do rozdrabniania odpadków (profesjonalny) - typ. M-75 (,5 kW/230V) szt. 1

51. Bateria gastronomiczna stojąca z napełniaczem i obrotową wylewką - ty. 813 16 szt. 1

52.
Zmywarka kapturowa do naczyń - typ. GS 502, wym. 635x749x1469 mm (15,6 
kW/400V)

szt. 1

53. Stół wyładowczy do zmywarki - typ. DMP-3265, wym. 1000x760x850 mm szt. 1



54.
Podblatowa zmywarka do szkła z pompą spustową - typ. LVC-21B, wym. 
470x520x720 mm (3,13 kW/230V)

szt. 1

55. Umywalka nierdzewna z maskownicą - typ DMP-3253, wym. 400x400x200 mm szt. 1

56.
Szafa chłodnicza nierdzewna poj. 500 l - typ. DMP-92115, wym. 640x720x2000 mm 
(0,32 kW/230V)

szt. 1

57.
Stół ze zlewem i półką , komory z prawej strony - typ. DMP-3201, wym. 
1500x600x850 mm

szt. 1

58.
Naświetlacz do jaj walizkowy - typ. UV-254, wym. 360x420x210 mm (0,04 
kW/230V)

szt. 1

59.
Regał nierdzewny spawany 4-półkowy, półki pełne - typ. DMP-3319, wym 
1200x600x1800 mm 

szt. 5

60.
Zamrażalka skrzyniowa,malowana proszkowo, poj. 500 l - typ. 883500, wym. 
1560x650x820 mm (0,25 kW/230V)

szt. 1

61.
Szafa chłodnicza nierdzewna poj. 700 l - typ. DMP-92101, wym. 700x860x2000 mm 
(0,32 kW/230V)

szt. 3

62.
Szafa mroźnicza nierdzewna poj. 700 l - typ. DMP-92107, wym. 700x860x2000 mm 
(0,47 kW/230V)

szt. 1

63.
Wózek transportowy nierdzewny 2-półkowy - typ. DMP-3402, wym. 925x640x900 
mm

szt. 1

64.
Szatkownica warzyw z kompletem 6 tarcz - typ. MKJ-250.6, wym. 370x550x610 mm 
(0,5 kW/400V)

szt. 1

DODATKOWE WYPOSAŻENIE KUCHNI

1. Apteczka szt. 1

2. Gaśnica szt. 1

1. STOŁÓWKA

2. KUCHNIA OD STOŁÓWKI

3. KUCHNIA - WEJJŚCIE OD PARKINGU

4. POMIESZCZENIE NA ODPADY, OD STRONY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU

5. WEWNĄTRZ KUCHNI- POMIESZCZENIA 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

ZDAJĄCY ODBIERAJĄCY

KLUCZE DO POMIESZCZEŃ I DRZWI


