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Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

LP. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia
Minimalny zakres 

informacji

Oferowane parametry przedmiotu 

zamówienia (podać, opisać)

1.
Zmywarka do mycia i wyparzania dużych naczyń 

kuchennych, garnków, tac, pojemników GN i innych 

Opisać, w tym 

podać nazwę i kod 

produktu oraz 

nazwę producenta

2. Materiał wykonania: stal nierdzewna Tak

3. Wymiary: Szerokość - W: 685 mm  Podać parametry

Głębokość - D: 755 mm 

Wysokość - H: 1670 mm

4. Typ zmywarki - kapturowa Tak

5. Wysokość otworu wsadowego min. 620 mm Podać parametr

6. Minimum 3 cykle pracy: 60, 120 i 480 sek. Podać parametry

7. Pompa wspomagająca płukanie Tak

8. Moc 8-12 kW Podać parametr

9. Napięcie 400V Podać parametr

10.
Sterowanie elektroniczne - programator z 

wyświetlaczem temperatury
Tak

11. Rozmiar kosza 570 x 620 mm Podać wymiary

12. 3 kosze w zestawie z urządzeniem Tak

13.
Dozownik płynu myjącego į nabłyszczającego w 

zestawie z urządzeniem
Tak

14.

W zestawie automatyczny zmiękczacz do wody 

przeznaczony do zmywarek i do montażu z 

oferowaną zmywarką o przepływie wody 30 l/h oraz 

automatyczną regeneracją nie zakłócającą pracy 

zmywarki. 

Tak                

Opisać            

Podać parametry

15.
Dostawa urządzenia w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy
Tak

16.
Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona 

wraz z urządzeniem
Tak

17.

Szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie 

obsługi urządzenia w dniu protokolarnego odbioru 

urządzenia lub w terminie poprzedzającym odbiór 

wyznaczonym  przez Zamawiającego w 

porozumieniu z Wykonawcą.

Tak

..................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Zmywarka do garnków i pojemników GN oraz zmiękczacz do wody 



LP. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia
Minimalny zakres 

informacji

Oferowane parametry przedmiotu 

zamówienia (podać, opisać)

18.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w 

języku polskim dotyczące parametrów oferowanego 

przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie 

(fotografię)

Tak 

19.

W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy 

lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego 

na koszt Wykonawcy.

Tak 

20.

Okres gwarancji min. 12 miesięcy  od daty dostawy. 

Czas skutecznej naprawy lub wymiany na wolny od 

wad - 14 dni od zgłoszenia.

Tak                        

Podać okres

..................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


