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Lublin, dnia 28.11.2022 r. 
 
Znak: ZOW.DA.332.25.61.2022 
 
 
 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

 
 
 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 42/2021 Dyrektor Zespołu Ośrodków 

Wsparcia w Lublinie z dnia 22 lipca 2021 r., na sprzedaż i dostawę sprzętu oraz artykułów 

gospodarstwa domowego, sprzętu komputerowego i RTV dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w 

Lublinie w ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie 

mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

 

 Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28 zaprasza do złożenia 

oferty cenowej o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego. 

 
 
 
 
 
 
                 Anna Walczak 
          /Dyrektor/ 
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 SPECYFIKACJA  

 
 
 

Sprzedaż i dostawa sprzętu oraz artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu 

komputerowego i RTV dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w związku z realizacją 

projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów 

deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym. 

 

 
 
  
 

 
 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
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I. Informacje wprowadzające 

 

Zamawiający:  GMINA  LUBLIN -   NIP  946 25 75 811 
   Plac Króla Władysława Łokietka 1 
   20-109 Lublin 
Odbiorca:    Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie NIP 946 18 45 970  

20-128 Lublin; ul. Lwowska 28 
Tel. 81 466 55 60, godz. pracy: 700 - 1500   
Strona  internetowa: www.zow.bip.lublin.eu   
e-mail: adma@zow.lublin.eu 

 
II. Tryb postępowania 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na 

podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 42/2021 Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia  

w Lublinie z dnia 22 lipca 2021 r. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3.2. Główny przedmiot zamówienia wg. kodów CPV: 

Część nr 1 – sprzęt oraz artykuły gospodarstwa domowego  

 39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego 

Pozostałe kody CPV 

 39713100-4 Zmywarki do naczyń 

 39711110-3 Chłodziarko-zamrażarki 

 39711211-1 Miksery kuchenne 

 39711350-7 Gofrownice 

 39711360-0 Piekarniki 

 39711420-9 Płyty grzewcze (AGD) 

 39711310-5 Elektryczne zaparzacze do kawy 

 

Część nr 2 – sprzęt komputerowy i RTV  

 30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i 

pakietów oprogramowania 

Pozostałe kody CPV 

 30213100-6 Komputery przenośne 

 32324600-6 Telewizory cyfrowe 

 38653400-1 Ekrany projekcyjne 

 32344210-1 Sprzęt radiowy 

 32331600-8 Odtwarzacze plików MP3 

 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne 

 30191400-8 Niszczarki 
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3.3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.3.1. Część nr 1 – Sprzęt oraz artykuły gospodarstwa domowego 

 
Zmywarka z wyparzarką 

Zmywarka przeznaczona do mycia wszelkiego typy naczyń stołowych: talerzy, szkła, 
kubków, sztućców, tac GN, wykonana ze stali nierdzewnej, sterowanie 
elektromechaniczne, pompa spustowa, dozownik płynu myjącego, moc grzałki 
min. 3 kW, wydajność 25 cykli / h, zasilanie 230/400 V, ramiona myjące góra – dół, 
wymiary kosza min 50 / 50, minimum 3 kosze, wymiary nie większe niż (szer. x wys. 
regulowana x gł.) 600 x 887 x 600 mm 
 
Uzdatniacz do wody  

Automatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki, panel sterowania do 
określenia m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do 
uzdatnienia 
• Średnica przyłącza wody ¾ cala 
• Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar 
• Temperatura otoczenia pracy: 5 – 38˚C 
• Maks. temperatura wody zasilającej: 38˚C 
• Czas regeneracji: 37 min 
• Wydajność dla 10° dH – 1200 l 
• Ilość złoża 4,0 l 
• Zbiornik regeneracyjny: 8 kg 
• Maks. natężenie przepływu wody: 5 l/min 
• Zużycie soli regeneracyjnej na 1 cykl: 0,5 kg 
 

Płyta indukcyjna 

• Wymiary (szer. x wys. x gł.) 59 x 5,2 x 52 cm 
• Kolor płyty grzewczej - czarny 
• Moc przyłączeniowa - min 6,6 kW 
• Napięcie zasilania - 230V lub 400V 
• 4 pola indukcyjne 
• Sterowanie płyty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej 
• akustyczne potwierdzenie wybranej funkcji, automatyczne wyłączenie płyty po 6 
godz. pracy, czasowy wyłącznik bezpieczeństwa, płynna regulacja mocy grzania, 
podtrzymywanie ciepła, rozpoznawanie obecności garnka, sterowanie sensorowe, sygnał 
dźwiękowy końca pracy, szybkie nagrzewanie, szybkie zagotowanie, szybki start, 
wyświetlanie ustawionej mocy grzania. 
 
Piekarnik do zabudowy 

• Wymiary (bez el. wystaj.) SxWxG nie większe niż   59,5 x 59,5 x 56,4 cm 
• Kolor frontu srebrny 
• Typ prowadnic w piekarniku   teleskopowe - dwa poziomy 
• Czyszczenie piekarnika- katalityczne 
• Wyświetlacz elektroniczny 
• Programator pracy piekarnika elektroniczny 
• Napięcie zasilania 230V 
• Pojemność min. 73 L 
• Termoobieg, szybki nagrzew, grill 
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Ekspres do kawy 

Specyfikacja techniczna: 
• moc min. 1800 W, 
• zbiornik na kawę ziarnistą min. 400 g, 
• zbiornik na wodę min. 2 l, 
• regulowana wysokość wylewki do kawy, 
• wyświetlacz, taca na fusy min. 12 porcji, 
• powiadomienie o konieczności opróżnienia pojemnika na fusy, 
• regulowana grubości mielenia kawy, 
• możliwość przygotowywania dwóch kaw jednocześnie, 
• możliwość zaprogramowania przynajmniej 4 rodzajów kaw: espresso, kawa zwykła, 
cappuccino, latte; 
• programowanie mocy kawy, 
• ilości wody oraz temperatury parzenia 
• w pełni automatyczne spienianie mleka bezpośrednio z kartonu lub butelki – długość 
przewodu min. 250 mm, 
• licznik wydanych porcji, 
• demontowana wylewka do mleka, wody i pary 
• przeznaczony do kawy ziarnistej 
 
Mikrofalówka 

Specyfikacja techniczna: 
Pojemność 21 – 25 litrów. Moc mikrofal 800 W, Zasilanie 230 V, Sterowanie 
elektroniczne. Funkcje podstawowe: 
• gotowanie, 
• grill (moc 1000W), 
• podgrzewanie, 
• rozmrażanie. 
Sposób otwierania drzwi w bok - w lewą stronę za pomocą uchwytu lub przycisku. 
Automatyczny dobór czasu gotowania. System rozprowadzania mikrofal: przestrzenny. 
Funkcje dodatkowe: 
• poziomów mocy min. 5, 
• sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, 
• timer, 
• wyświetlacz LED, 
• zegar. 
Wyposażenie: 
• talerz obrotowy, 
• podstawka talerza obrotowego 
 
Robot kuchenny 

Specyfikacja techniczna: 
Moc min. 800W 
Zasilanie 230 V 
Wyposażenie: 
• Misa o pojemności co najmniej 1,5 l 
• Noże ze stali nierdzewnej 
• Mieszadło do ciasta 
• Ubijak do piany 
• Tarcze do ucierania ziemniaków, krojenia, ścierania warzyw 
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Grill elektryczny 

Specyfikacja techniczna: 
• Moc min. 2000 W 
• Zasilanie 230 V 
• Wykonany z metalu. 
• Kolor obudowy INOX. 
• Uchwyt wykonany z tworzywa zapobiegającemu oparzeniom. 
• Regulowany termostat min. 4 poziomy mocy. 
• Wyjmowane płyty grzewcze. 
• Płyty grzewcze pokryte nieprzywierającą powłoką. 
• Możliwość mycia w zmywarce: tak (płyty i taca ociekowa). 
• Długość przewodu zasilającego min. 1 m. 
• Lampka sygnalizująca osiągnięcie nastawionej temperatury. 
Funkcje: 
• zamykany grill klasyczny, 
• otwarta plancha (otwarcie grilla o 180⁰). 
Wyposażenie: 
• instrukcja obsługi w języku polskim, 
• karta gwarancyjna. 
 
Gofrownica 

Specyfikacja techniczna: 
• Moc: min. 1400 W 
• Zasilanie 230 V 
• Kształt gofrów: prostokątny. 
• Powłoka płyty: zapobiegająca przywieraniu. 
• Termostat: tak, z regulacją temperatury. 
• Ilość gofrów do jednoczesnego przygotowania: 2 szt. 
• Lampka sygnalizująca podłączenie do sieci. 
• Lampka sygnalizująca osiągnięcie nastawionej temperatury. 
Wyposażenie: 
• instrukcja obsługi w języku polskim, 
• karta gwarancyjna. 
 
Wyciskarka wolnoobrotowa 

Specyfikacja techniczna: 
• Moc: min. 220 W 
• Zasilanie 230 V 
• Kolor obudowy inox/srebrny. 
• Funkcja zapobiegania kapaniu soku podczas wymiany pojemników podczas pracy. 
• Posiada bieg wsteczny. 
• Ilość obrotów na minutę: min. 50. 
• Wielkość otworu wlotowego: min. 70 mm. 
• Pojemność pojemnika na sok: min. 0,75 litra. 
• Pojemność pojemnika na miąższ: min. 0,75 litra. 
Wyposażenie: 
• różne sita umożliwiające przygotowanie przynajmniej trzech rodzajów napojów: 
soków, koktajlów mlecznych, koktajlów owocowych 
• dociskacz, 
• szczoteczka do czyszczenia, 
• instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. 
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Czajnik elektryczny 

Specyfikacja techniczna: 
• Moc min. 2200W 
• Zasilanie 230 V 
• Obudowa metalowa. 
• Uchwyt plastikowy. 
• Pojemność: min 1,7 l. 
• Wskaźnik poziomu wody: tak. 
• Automatyczne otwieranie pokrywy. 
• Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody. 
• Automatyczne wyłączenie po zdjęciu z podstawy. 
• Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika. 
• Typ grzałki: płaska, 
• Obrotowa podstawa, 
• Podświetlany włącznik, 
• Filtr zatrzymujący osady, 
• Kolor obudowy: biały 
Wyposażenie: 
• instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna 
 
Lodówka z zamrażarką 

Specyfikacja techniczna: 
• Wymiary: wysokość min 170, szerokość maks. 55, głębokość 58 ±10% 
• Oddzielne drzwi do zamrażalnika i lodówki 
• 161 chłodziarka + 70 zamrażarka 
• Klasa energetyczna A+ lub wyższa, 
• oświetlenie wnętrza LED, 
• elektroniczne sterowanie temperatury lodówki, 
• możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, 
• automatyczne rozmrażanie chłodziarki i zamrażarki, 
• alarm otwartych drzwi, 
• system no Frost, 
• kolor obudowy srebrny 
 
Blender 

Specyfikacja techniczna: 
• Moc min. 1000 W 
• Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów. 
• Ilość prędkości (min. 10). 
• Funkcja Turbo: Tak. 
• Praca pulsacyjna: Tak 
• Zasilanie: 230V. 
• Funkcje: krojenie, rozdrabnianie; ubijanie, miksowanie. 
Wyposażenie: 
• metalowa stopa miksująca wykonana z metalu, 
• mieszadło do ubijania piany, 
• pojemnik roboczy o pojemności 0,5 – 0,7 l, z miarką, wykonany z tworzywa, 
• rozdrabniacz  z wyjmowanym ostrzem ze stali szlachetnej, 
• 2 pokrywki, 
• instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna 
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Naczynia do terapii kulinarnej 

 

Patelnia do naleśników  

• aluminiowa z powłoką nieprzywierającą, 
• szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła 
• patelnia przystosowana do kuchenki indukcyjnej, 
• nienagrzewająca się rączka 
• średnica 24 cm, wys. 28 mm 
 
Patelnia  

• aluminiowa z powłoką nieprzywierającą, 
• szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła, 
• patelnia przystosowana do kuchenki indukcyjnej, 
• nienagrzewająca się rączka 
• średnica 28 cm, wys. 51 mm, 
 
Patelnia 

• aluminiowa z powłoką nieprzywierającą, 
• szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła, 
• patelnia przystosowana do kuchenki indukcyjnej, 
• nienagrzewająca się rączka 
• średnica 24 cm, wys. 47 mm, 
 
Tarka 
• tarka kuchenna 4-stronna 
• wyposażona w 4 różne ostrza 
• wygodny uchwyt ułatwiający trzymanie 
• nadaje się do mycia w zmywarce 
• wys. 230 mm, gł. 230 mm, szer. 100 mm 
 
Durszlak/cedzak z uchwytami  

• nadaje się do mycia w zmywarce 
• wykonany ze stali nierdzewnej 
• średnica 360 mm, wys. 220 mm 
 
Miska kuchenna  

• Średnica 375 mm, wys. 115 mm 
• Pojemność 8 l 
• stal polerowana 
 
Miska szklana  

• szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne 
• średnica 230 mm, wys. 101 mm, pojemność 2,5 l 
 
 
Wałek  

• długość całkowita: 40-44cm 
• długość użytkowa: 23-25 cm 
• szerokość: 5,5 - 7 cm 
• materiał: silikon wałek/ drewno - rączki 
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Stolnica  

• wykonana z silikonu, 
• odporność termiczna od -20 do + 220  stopni Celsjusza 
• szerokość  585 mm 
• długość 385 mm 
 
Wybierak do ciast  

• końcówka wykonana z silikonu, 
• długość 360 mm 
 
Obieraczka  

• obieraczka  podłużna 
• długość 155 mm, długość ostrza 35 mm 
• materiał stal nierdzewna inox i tworzywo sztuczne 
• można myć w zmywarce 
 
Blacha prostokątna  

• długość 36-39 cm 
• Szerokość 24-29 cm 
• wysokość 6 cm 
• materiał metal 
 
Blacha fakturowana (tzw. keksówka)  

• Długość 30-32 cm 
• Szerokość 11-12 cm 
• Wysokość 7-8 cm 
• Materiał – metal, nieprzywierający 
 
Tortownica  

• średnica 28-30 cm 
• Materiał: metal, 
• powłoka zapobiegająca przywieraniu 
• Wysokość -  6-8 cm 
 
Porcjoner  

• gramatura ok. 70 g 
• długość 250 mm 
• wykonany z stali nierdzewnej 
• można myć w zmywarce 
 
Szczypce uniwersalne  

• długość 230 mm 
• wykonana z stali nierdzewnej 
• można myć w zmywarce 
 
Łopatka do przewracania    

• wykonana z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym 
• nadaje się do powłok teflonowych 
• przystosowane do wyparzania i mycia w zmywarce 
• wysoka odporność termiczna do +220 stopni Celsjusza 
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• długość 350 mm 
 
Łyżka do serwowania      

• wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej 
• bez spawów i zagięć, wykonana z jednego kawałka stali, 
• grubość uchwytu 2,7 mm 
• długość 315 mm 
 
Chochla      

• wykonana ze stali nierdzewnej 
• bez spawów i zagięć, wykonana z jednego kawałka stali, 
• średnica 165 mm 
• długość 430 mm 
• pojemność 1,2 l 
• można myć w zmywarce 
 
Łyżka do spaghetti   

• bez spawów, wykonana z jednego kawałka stali, 
• długość 400 mm 
• można myć w zmywarce 
 
Nóż do obierania      

• długość ostrza: 90 mm 
• ostrze ze stali 
• rękojeść z tworzywa 
 

Nóż do jarzyn      

• długość ostrza: 105 mm 
• ostrze ze stali 
• rękojeść z tworzywa 
 
Nóż kuchenny     

• długość ostrza: 220 mm 
• ostrze ze stali walcowanej 
• rękojeść z tworzywa 
 
Nóż kuchenny     

• długość ostrza: 250 mm 
• ostrze ze stali walcowanej 
• rękojeść z tworzywa 
 
Nóż do chleba     

• długość ostrza: 250 mm 
• ostrze ze stali walcowanej 
• rękojeść z tworzywa 
 
Nóż do krojenia     

• długość ostrza: 160 mm 
• ostrze ze stali walcowanej 
• rękojeść z tworzywa 
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Koszyk do pieczywa     

• kształt owalny 
• wymiary 230x150 mm, wysokość 65 mm 
 
Deski do krojenia        

• wykonane z polipropylenu 
• można myć i wyparzać w zmywarce 
• wymiary 450x200 mm, wysokość 13 mm 
 
Stojak na 6 desek     

• wymiary szerokość 300 mm, długość 270 mm, wysokość 270 mm 
• materiał metal 
• kolor INOX 
 
Garnek wysoki z pokrywką    

• pokrywka w komplecie 
• nitowane lub zgrzewane, nienagrzewające się uchwyty 
• wykonany ze stali nierdzewnej 
• średnica: 280 mm 
• wysokość: 250 mm 
• pojemność 15,4 l 
• możliwość mycia w zmywarce 
• przystosowane do kuchni indukcyjnej 
 
Garnek niski z pokrywką    
• Pokrywka w komplecie 
• Nitowane lub zgrzewane, nienagrzewające się uchwyty 
• Średnica: 280 mm 
• Wysokość: 130 mm 
• Pojemność 8 l 
• Wykonany ze stali nierdzewnej 
• Możliwość mycia w zmywarce 
• Przystosowany do kuchni indukcyjnej 
 
Garnek średni z pokrywką    

• Pokrywka w komplecie 
• Nitowane lub zgrzewane, nienagrzewające się uchwyty 
• Średnica: 200 mm 
• Wysokość: 140 mm 
• Pojemność 4,4 l 
• Wykonany ze stali nierdzewnej 
• Możliwość mycia w zmywarce 
• Przystosowany do kuchni indukcyjnej 
 
 
 
Taca   

• Rozmiar 350x450mm 
• Wykonany tworzywa 
• Możliwość mycia w zmywarce 
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Wszystkie naczynia muszą być dostosowane do mycia w zmywarce 

 
Kubek do gorących napojów 

• Średnica: 78 mm 
• Pojemność 0,25 l 
• Wykonany ze szkła żaroodpornego 
• Możliwość mycia w zmywarce 
 
Waza z pokrywką      

• materiał wykonania talerza: porcelana gładka w kolorze białym 
• wytrzymała powłoka szkliwa 
• wymiary: szerokość 300 mm, wysokość 175 mm, 
• pojemność 3,5 l 
 
Talerz głęboki      

• materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym 
• wytrzymała powłoka szkliwa 
• średnica 230 mm, wysokość 40 mm, pojemność 0,3 l 
 
Talerz płytki  

• materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym 
• wytrzymała powłoka szkliwa 
• średnica 200 mm, wysokość 23 mm 
 
Talerz płytki  
• materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym 
• wytrzymała powłoka szkliwa 
• średnica 250 mm, wysokość 25 mm 
 
Półmisek owalny  

• materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym 
• wytrzymała powłoka szkliwa 
• wymiary: średnica 410mm x 290mm, wys. 29 mm 
 
Filiżanka  

• materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym 
• wytrzymała powłoka szkliwa 
• średnica 100 mm, wysokość 65 mm, pojemność 0,260 l 
 
Spodek do filiżanki  

• materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym 
• wytrzymała powłoka szkliwa 
• średnica 145 mm, wysokość 20 mm 
 
Bulionówka   

• materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym 
• wytrzymała powłoka szkliwa 
• średnica 120 mm, wysokość 75 mm, pojemność 0,380 l 
 
Spodek do bulionówki  
• materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym 
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• wytrzymała powłoka szkliwa 
• średnica 140 mm, wysokość 25 mm 
 
Cukiernica z pokrywką  
• materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym 
• wytrzymała powłoka szkliwa 
• średnica 96 mm, wysokość 101 mm, pojemność 0,320 l 
 
Dzbanek do mleczka  
• materiał wykonania: porcelana gładka w kolorze białym 
• wytrzymała powłoka szkliwa 
• szerokość 80 mm, wysokość 85 mm, pojemność 0,100 l 
 
Szklanka niska  
• materiał wykonania: szkło przezroczyste 
• średnica 68 mm, wysokość 99 mm, pojemność 0,200 l 
 
Dzbanek  
• materiał wykonania: szkło przezroczyste 
• średnica 112-86 mm, wysokość 240 mm, pojemność 1,85 l 
 
Zestaw dwuelementowy do przypraw z serwetnikiem  
• materiał wykonania pojemnika do przypraw: szkło przezroczyste, wieko metalowe z 
dziurkami, nagwintowane i przykręcane do szkła 
• stelaż zestawu z metalu 
• wysokość przyprawników115 mm 
 
Wszystkie sztućce muszą być dostosowane do mycia w zmywarce 
Łyżka stołowa  
• materiał wykonania: stal 
• wysokość 189 mm 
 
Łyżeczka do herbaty  
• materiał wykonania: stal 
• wysokość 139 mm 
 
Widelec stołowy  
• materiał wykonania: stal 
• wysokość 201 mm 
 
Nóż stołowy  
• materiał wykonania: stal 
• wysokość 240 mm 
 
Łyżka wazowa  
• materiał wykonania: stal 
• wysokość 305 mm 
 
Wózek kelnerski  
• wymiary szerokość 845 mm, długość 525 mm, wysokość 940 mm 
• kolor INOX 
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• Wykonany ze stali nierdzewnej 
• Gumowe kółka, 2 z hamulcami 
 
Rękawica silikonowa kuchenna ochronna    
• Materiał: silikon, tkanina 
• Długość: 30-32 cm 
• Szerokość: 19 -20 cm 
 
Chwytak silikonowy kuchenny ochronny    
• Materiał: silikon 
• Długość: 11 cm 
• Szerokość: 8 cm 
• Wysokość: 5 cm 
 
Foremki do ciastek, pierników 
• materiał wykonania: metal lub tworzywo sztuczne 
• tematyka bożonarodzeniowa 
• minimum 24 elementy 
• foremki o różnych wymiarach: długość od 4 do 7,5 cm, szerokość od 4 do 7,5 cm. 
• pojemnik na foremki wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego 
 
Termos stołowy  
• materiał wykonania: wkład stalowy, pokrywa i uchwyt z polipropylenu 
• pojemność 2 l 
 
Koszyk na sztućce  
• wymiary: wys. 270 mm, długość 100 mm, wysokość 50 mm 
 
Dzbanek  miarka  
• wykonany z plastiku 
• przezroczysty z podziałką 
• pojemność 2 l 
 
Maszynka do mielenia mięsa 
• podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej 
• zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie 
• głowica, ślimak i taca wykonane ze stali nierdzewnej 
• rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka 
• zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe 
• antypoślizgowe nóżki 
• praca ciągła do 6 godzin 
• sitka 5 i 8 mm,  
• moc całkowita: min 1kW 
• napięcie: 230 V 
• wydajność min: 250 kg/h 
• kolor: inox  
 
Taboret gazowy, 1-palnikowy, 
• na gaz ziemny G20,  
• moc min.: 8 kW, 
• konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej 
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• ruszt żeliwny 
• palnik dwukoronowy 
• płomień pilotowy palników 
• zabezpieczenie przeciw pływowe 
• redukcja mocy palników do 1/5 (płomień oszczędnościowy) 
• długość min: 580 mm 
• szerokość min.: 580 mm 
• wysokość min.: 300 mm 
• wysokość max: 400 mm  
 
Garnek wysoki z pokrywką 
• pokrywka w komplecie 
• nitowane lub zgrzewane, nienagrzewające się uchwyty 
• wykonany ze stali nierdzewnej 
• średnica: 400 mm 
• wysokość: 400 mm 
• możliwość mycia w zmywarce 
• przystosowane do kuchni elektrycznej, gazowej, ceramicznej, 
• indukcyjnej  
 
Garnek wysoki z pokrywką 
• pokrywka w komplecie 
• nitowane lub zgrzewane, nienagrzewające się uchwyty 
• wykonany ze stali nierdzewnej 
• średnica: 320 mm 
• wysokość: 320 mm 
• możliwość mycia w zmywarce 
• przystosowane do kuchni elektrycznej, gazowej, ceramicznej, indukcyjnej 
 
Garnek wysoki z pokrywką 
• pokrywka w komplecie 
• nitowane lub zgrzewane, nienagrzewające się uchwyty 
• wykonany ze stali nierdzewnej 
• średnica: 320 mm 
• wysokość: 320 mm 
• możliwość mycia w zmywarce 
• przystosowane do kuchni elektrycznej, gazowej, ceramicznej, indukcyjnej  
 
Garnek średni z pokrywką 
• pokrywka w komplecie 
• nitowane lub zgrzewane, nienagrzewające się uchwyty 
• wykonany ze stali nierdzewnej 
• średnica: 400 mm 
• wysokość: 250 mm 
• możliwość mycia w zmywarce 
• przystosowane do kuchni elektrycznej, gazowej, ceramicznej, 
• indukcyjnej 
 
Waga pomocnicza 
• zasilanie sieciowe i bateryjne 
• funkcja ważenia kontrolnego 
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• wyświetlacz LCD  
• 4 regulowane nóżki 
• Poziomica 
• wymiary szalki (WxD): min 230 mm x 230 mm 
• zakres min. 30 kg 
• dokładność max. 10 g 
 
Waga magazynowa 
• zabezpieczenie przed przeciążeniem 
• 4 regulowane nóżki 
• poziomica 
• legalizacja 
• funkcje:  
• ważenie kontrolne 
• sumowanie sztuk 
• sumowania  
• ruchomy wyświetlacz na nóżce 
• platforma wykonana ze stali nierdzewnej  
• wymiary platformy (WxD) min 500 mm x 400 mm,  
• zakres 150 kg 
• dokładność max. 50 g  
 
Rózga, mieszadło 
• rękojeść i część robocza wykonana ze stali nierdzewnej,  
• długość całkowita 500 mm 
 
Łyżka do zupy 
• budowa monoblok, pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali 
• ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszenia  
• długość uchwytu 120 ± 10 mm,  
• pojemność 0,45 l 
 
Taboret z stali nierdzewnej (podstawa pod garnki)  
Wymiary  
• szerokość: 400÷500 mm 
• głębokość: 400÷500 mm 
• wysokość: 450 ± 50 mm 
• wykonany z stali nierdzewnej 
• spawany 
 
Tarcze do szatkownicy HENDI 231807 
• tarcza do plastrów HENDI DF-10 (280225) - 1 szt. 
• tarcza do kostek HENDI (234747) - 1 szt. 

 
 
 

Piec konwencyjno-parowy z podstawą 

Specyfikacja 
• wersja: elektryczna 
• wymiary z tolerancją ±5%: szerokość – 850 mm, głębokość – 840 mm, wysokość – 
800 mm, 
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• moc znamionowa: 10-15 KW 
• napięcie: 400 V 
• pojemność: 6 -7  GN 1/1 
• czujnik temperatury rdzenia z 6 punktami pomiarowymi oraz automatyczną korektą 
błędów w przypadku wykrycia błędnego wkłucia 
• Łatwy wybór ścieżek przyrządzania w 7 trybach pracy i/lub 4 procesach gotowania 
• 6 trybów pracy: drób, mięso, ryby, potrawy jajeczne, dodatki i wypieki 
• 5 metod przyrządzania: gotowanie, smażenie, pieczenie, grillowanie oraz Finishing 
• automatyczna funkcja chłodzenia 
• tryb pieca konwekcyjno-parowego z funkcjami: Para 30 °C–130 °C, 
gorące powietrze 30 °C – 300 °C, kombinacja pary i gorącego powietrza 30 °C – 300 °C 
• szklany, kolorowy i dotykowy ekran o przekątnej 9 -11 cala 
• sonda wielopunktowa 
• automatyczne mycie i usuwania kamienia z generatora pary 
• podstawa pod piec z blatem i półką oraz prowadnicami na min 7 GN 1/1 
• spryskiwacz automatyczny zwijany 
• nawilżanie: wytwornica pary 
 
Wymagania dodatkowe  

• montaż, podłączenie wraz z niezbędnym osprzętem, uruchomienie, gwarancja 

min 24 miesiące, serwis zgodnie z zaleceniami producenta - w okresie gwarancji min 

1 raz w roku, szkolenie z obsługi dla pracowników 

 
 
Okap przyścienny z odtłuszczaczem i wentylatorem 
Specyfikacja 
moc wentylatora min 400 W, stopień ochrony wentylatora IP 55, możliwość sterowania 
wydajnością wentylatora, napięcie 230 V, wymiary ±5%: szerokość 1000 mm, głębokość 
1200 mm, wysokość 450 mm, średnica króćca 250mm, przeznaczone do pracy nad 
piecem konwekcyjno-parowy, 
Wymagania dodatkowe 

• montaż, podłączenie wraz z niezbędnym osprzętem, uruchomienie, serwis w 

okresie gwarancji min 1 raz roku, podłączenie do kanału kominowego – odległość ok 

2 m.  

 
 
3.3.2. Część nr 2 - Sprzęt elektroniczny i RTV  

 
Telewizor 

Specyfikacja techniczna: 
• Przekątna min 65 cali 
• Typ telewizora: LED 
• Rozdzielczość: min. 3840 x 2160 
• Zgodność z HD: 4K Ultra HD 
• Technologia HDR 
• Technologia Smart TV 
• Porty: HDMI, RJ-45, USB 
• Gniazda HDMI: min. 3 
• Gniazda USB: min. 2 
• Wyjście słuchawkowe (jack 3.5mm) 
• Tuner: DVB-T, DVB-T2 
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• Standard kodowania:MPEG-4 
• Łączność WiFi 
• Liczba głośników: 2 
• Moc głośników: min 2 x 10 W 
• Możliwość mocowania na ścianie 
• Kolor czarny 

 
Laptop 

Specyfikacja techniczna: 
• Stan: Fabrycznie nowy 
• Wielkość ekranu: 15,6 cala 
• Producent: Dell, HP, Lenovo, 
• Procesor: min. Intel i5 10 generacji 
• Pamięć RAM min.: 8 GB SO-DIMM 
• Rodzaj dysku twardego: SSD 
• Pojemność dysku twardego: min 200 GB 
• Typ ekranu: matowy, 
• Rozdzielczość ekranu: min 1920x1080 
• Rodzaj karty graficznej: zintegrowana 
• Karta dźwiękowa zintegrowana 
• Kamera: Tak 
• Karta sieci bezprzewodowej: Tak 
• Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps 
• Budowane głośniki: Tak 
• Wyjście USB: min 2 szt. 
• Klawiatura: QWERTY PL 
• Klawiatura numeryczna: Tak, wydzielona 
• Touchpad wielofunkcyjny 
• Oprogramowanie Windows 10/11 Pro PL 
• Zasilacz 
• Torba 
• Mysz bezprzewodowa 

 
Ekran projekcyjny elektryczny 

Ekran do projekcji obrazu wideo i komputerowego. Mocowanie do sufitu lub do ściany. 
Rozwijany i zwijany elektrycznie. Sterowanie bezprzewodowe z pilota. Powierzchnia 
projekcyjna biała matowaPrzekątna 120 cali oraz proporcje 4:3. Materiał 3 warstwowy 
odporny na zabrudzenia, niepalny. Ciężar powierzchni projekcyjnej 500 g/m2. Materiał: 
252 x 197 cm Obraz: 244 x 183 cm. Wymiary obudowy: 279 x 10 x 10 cm. Ekran zwijany 
do kasety. System bezpiecznego zwijania. 
 
Radiodtwarzacz CD 

Specyfikacja techniczna: 
• Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3, 
• Radio FM z cyfrową syntezą PLL i pamięcią min. 10 stacji, 
• Wejście USB 
• Moc wyjściowa: min. 2 x 2W 
• Teleskopowa antena radiowa 
• Wyświetlacz LCD 
• Wejście audio mini-jack 3,5mm 
• Wyjście słuchawkowe mini-jack 3,5mm 



 

 
19 

• Zasilanie: baterie i sieć 230V 
• Kolor: czarny 

 
Drukarka wielofunkcyjna z xero i skanerem 

Specyfikacja techniczna: 
• Stan: fabrycznie nowa 
• Funkcje urządzenia: 

− automatyczny druk dwustronny (duplex) 

− automatyczny podajnik papieru 

− skanowanie w kolorze 
• Technologia druku: Laserowa, monochromatyczna 
• Format: A4 
• Rozdzielczość druku mono: min. 600x600 dpi 
• Rozdzielczość skanera: min 600x600 dpi 
• Ilość podajników papieru min. 2 (ręczny + kaseta min. 100 kartek) 
• Pamięć urządzenia: min 512 MB 
• Obciążalność do 30 000 stron/miesiąc 
• Rodzaj złącz komunikacyjnych: USB, WiFi 
• Przewód sieciowy zasilający 
• Przewód USB do podłączenia drukarki z komputerem (dł. min. 2 m) 
• Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) do 7 gr/stronę wg. wskazań na stronie 

internetowej pod adresem: https://www.centrumdruku.com.pl 
 
Niszczarka  do papieru 

Specyfikacja techniczna: 
• Funkcja automatycznego wycofywania 
• Mechanizm tnący płyty CD 
• Kosz na ścinki pełny, zabudowany, o pojemności min 20 l 
• Możliwość zniszczenia jednorazowo  min kartek o gramaturze 70g 
• Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia w przypadku zapełnienia pojemnika 
na ścinki, 
• Funkcja fotokomórki automatycznego uruchamiania i wyłączania urządzenia 
• Diody informujące o przepełnieniu i wyjętym koszu, zadziałaniu zabezpieczenia 
termicznego 
• Poziom bezpieczeństwa DIN dla: dokumenty – P4 
• Obudowa na kółkach 
 
Telefon komórkowy 

Specyfikacja techniczna 
• Wyświetlacz 5,5 – 6,7 cala, rozdzielczość min 1600 x 720 pikseli, 
• Pojemność baterii min. 5000 mAh 
• Pamięć RAM min. 3 GB 
• Pamięć wewnętrzna min. 64 GB 
• Min. jeden aparat tylny min. 13 Mpix  
• Aparat przedni min. 5 Mpix 
• System operacyjny min  Android 10 
• Procesor  min 4-rdzeniowy 
• Ładowarka, kabel do ładowania, instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna  
 
Dyktafon 

Specyfikacja techniczna 
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Pojemność pamięci wewnętrznej min. 8 GB, format zapisu PCM (WAV), wyświetlacz 
LCD, mikrofon monofoniczny, czas nagrania min 30 h, liczba trybów jakości nagrania  
min 2, regulacja czułości mikrofonu, regulacja prędkości odtwarzania, blokada 
przycisków (Hold), wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, możliwość połączenia z 
komputerem, micro USB, zasilanie: baterie lub akumulatory  
 
Tablet 

Specyfikacja techniczna 
Wyświetlacz 8 - 10 cali, rozdzielczość min 1280 x 800px, matryca IPS, pamięć 
wbudowana min 32GB, pamięć RAM min 3GB, procesor min 6-rdzeniowy, pojemność 
akumulatora min 5100mAh, wersja systemu operacyjnego min. Android 11, komunikacja: 
Wi-Fi, Bluetooth 5.0, złącza: USB, słuchawkowe, instrukcja obsługi w języku polskim, 
ładowarka, kabel do ładowania, karta gwarancyjna. 
 

 
3.4. Dostarczone urządzenia i artykuły gospodarstwa domowego muszą być fabrycznie 

nowe, wolne od wad, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i 

spełniać wszystkie wymogi norm określonych odpowiednimi przepisami. Dostarczony 

przedmiot zamówienia powinien być zapakowany w oryginalne opakowania, bez oznak 

otwierania, umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktów. 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę (dowóz we wskazane miejsce 

w ustalonym terminie, z rozładunkiem i  wniesieniem) na własny koszt i ryzyko.  

3.6. Sprawdzenie przedmiotu dostawy będzie polegało na upewnieniu się, że przedmiot 

dostawy jest wolny od wad fizycznych, działa zgodnie z przeznaczeniem,  

a w szczególności, że odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. 

3.7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest uszkodzony, 

posiada wady uniemożliwiające jego użytkowanie, nie odpowiada pod względem jakości  

i funkcjonalności oczekiwaniom Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt wymieni 

go na nowy, prawidłowy i niewadliwe w terminie 7 dni od stwierdzenia powyższych 

faktów. 

3.8. Za dzień zakończenia wszystkich – z wyjątkiem wynikających z rękojmi i gwarancji – 

zobowiązań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, uważa się dzień, w którym 

zostanie podpisany przez strony bez zastrzeżeń protokół odbioru zamówienia. 

3.9. Oferent udzieli na wszystkie przedmioty zamówienia min. 24 miesięcznej gwarancji. 

 

IV. Termin  wykonania  zamówienia 

Termin dostawy: 14 dni od podpisania umowy. 

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1); 

2. Formularz asortymentowy (Załącznik Nr 1a) 

3. Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik Nr 2); 

4. Oświadczenie Wykonawcy – posiadanie zdolności – (Załącznik Nr 3); 

5. Oświadczenie Wykonawcy – brak podstaw do wykluczenia – (Załącznik Nr 4); 
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6. Aktualny odpis z KRS  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

Uwaga! Dokumenty jakich żąda Zamawiający muszą być złożone w oryginale lub w formie 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną /osoby 

uprawnione/ do podpisania oferty. 

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania dokumentów 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji. 

2. Korespondencję w formie poczty elektronicznej wykonawcy są zobowiązani przesyłać na 

adres: adma@zow.lublin.eu   

 

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się  z wykonawcami 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Sławomir Kabała i Maciej Żuk 

-  nr tel. 81- 466 55 60 wew. 3 lub 600 398 077 - od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 

15:00. 

 
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.   

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz 

dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.  

3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 
upoważnioną do występowania w imieniu oferenta. 

4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.  

5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta  powinna być zamknięta  

w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. 

7. Koperta powinna być opisana według poniższego wzoru:  

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie 20 – 128 Lublin, ul. Lwowska 28  

Oferta na: Sprzedaż i dostawę sprzętu oraz artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu 

komputerowego i RTV dla Zespołu Ośrodków Wsparcia – dot. części nr …….. 

8. Ponadto zaleca się załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych 

dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie 

wszystkich stron oferty. 

    
 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty należy złożyć w ZOW w Lublinie,  przy ul. Lwowskiej 28, Dział Administracji - 

pok. 101 do dnia 07.12.2022 r. do godz. 12:00. 

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania. 

 
X. Ocena ofert 

1. Ocena Wykonawców i ofert 
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1) Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku nie spełniania warunków udziału lub 
nie złożenia któregokolwiek z wymaganych dokumentów. Ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2) O odrzuceniu oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, których ofertę 
odrzucono, podając uzasadnienie. 

3) Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 
Cena – znaczenie 100 %  

1) Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN. 

2) Cena musi obejmować całkowity koszt ponoszony przez zamawiającego (w tym koszt 

dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - na terenie miasta Lublin). 

W Formularzu asortymentowym (Załącznik nr 1a) należy: 

− wpisać jednostkowe ceny w poszczególnych pozycjach: cena jednostkowa netto, 

oraz stawkę podatku VAT, 

− wyliczyć i wpisać wartości poszczególnych w poszczególnych pozycjach: 

wartość netto, wartość podatku VAT, wartość brutto z uwzględnieniem ich 

ilości, 

− wyliczyć i wpisać wartość (cenę) oferty netto i brutto oraz kwotę podatku VAT. 

 

3) ilość punktów w kryterium: Cena, rozumiana jako wartość całkowita oferty brutto za 

wykonanie zamówienia, zostanie obliczona według wzoru:  

Cm 

K1=                 x 100 
                                                                                                                C 

C - Cena analizowanej oferty 

 

 

4) Oferta z najniższą ceną spośród wszystkich nieodrzuconych ofert zostanie uznana za 

najkorzystniejszą.  
5) Niewypełniona, zmieniona lub usunięta którakolwiek z pozycji wskazanych w 

formularzu asortymentowym - Załącznik nr 1a, spowoduje odrzucenie oferty.  

 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i okresu gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie 
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z zestawieniem złożonych ofert 
zostanie opublikowane na stronie internetowej: http://www.zow.bip.lublin.eu/ 

 
XI. Termin związania złożoną ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od dnia terminu składania ofert. 

 

K1 - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny  

Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie złożonych ofert  
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XII. Informacja o formalnościach po wyborze oferty   

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 
XIII. Wzór umowy na wykonanie zamówienia  

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.  

2. Wzór Umowy Zał. Nr 2 musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę o dane dotyczące 
Wykonawcy i parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione.   

 
XIV. Załączniki.   

Następujące załączniki stanowią integralną część specyfikacji:  
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
Załącznik nr 2 - Wzór umowy 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy – posiadanie zdolności 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy – brak podstaw do wykluczenia 
 
 
 
Lublin, dnia  28.11.2022 r.                                                               Anna Walczak 
              / Dyrektor /    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


