
 
 

Załącznik nr 1  do Zapytania ofertowego  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
  

I. Wymagania Zamawiającego 

1) Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie w każdej części było fabrycznie nowe, wolne od 
wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej gwarancji i rękojmi na dostarczone meble na 
okres nie krótszy niż 48 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru końcowego wyposażenia – Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania różnych 
okresów gwarancji i rękojmi na różne asortymenty mebli w danej części, na wszystkie zaoferowane 
meble w danej części Wykonawca musi zaoferować jeden okres gwarancji i rękojmi.  

3) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania 
odpowiednich dokumentów normatywnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania.  

4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dla oferowanego przedmiotu zamówienia 
wszystkie wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie technicznym dla poszczególnych części – 
atesty i certyfikaty, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju 
zaświadczeń oraz oświadczenia (dokumenty te Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu – na każde wezwanie Zamawiającego po zawarciu umowy).  

5) Zamawiający wymaga, aby meble stanowiące przedmiot zamówienia były produkowane seryjnie 
(wytwarzane masowo, według tego samego wzoru). 
6) Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa w danej części zobowiązany jest przed 
przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać wizji lokalnej pomieszczeń, w których ma 
znajdować się przedmiotowe wyposażenie i przeprowadzić we własnym zakresie niezbędne pomiary. 
Szczegóły dotyczące terminu i sposobu odbycia wizji lokalnej zostaną omówione po podpisaniu 
umowy.  

7) Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa w danej części zobowiązany jest przed 
przystąpieniem do realizacji zamówienia, do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego próbników 
kolorów mebli i uchwytów, które będą zastosowane w meblach biurowych stanowiących przedmiot 
zamówienia.  

8) Zamawiający wymaga zgodności oferowanego wyposażenia z opisem w części II niniejszego 
dokumentu oraz w ilościach i wymiarach określonych w Załączniku 1A do Zapytania ofertowego  

 



 
II.  Opis przedmiotu zamówienia 

 
 
Zestawy mebli kuchennych Ku 

Wymiary zabudowy należy dostosować do projektu wykonawczego oraz dokonać wizji lokalnej.  

Korpusy i fronty wykonane z wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o 
podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Wszystkie 
krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm. Fronty na zawiasach 
puszkowych firmy BLUM z cichym domykiem; szuflady wewnętrzna firmy BLUM z cichym domykiem. 
Cargo boczne firmy REJS. Uchwyty aluminiowe w rozstawie 128mm wzór do ustalenia z zamawiającym. 
Kolorystyka kuchni do ustalenia w zamawiającym należy przedstawić zamawiającemu próbnik z 
minimum 30 dekorami.  

Blat wykonany Kuchnia duża - kamień naturalny, pozostałe kuchnie - blaty postforminglwe gr 38mm 
poryte HPL.  

 Płyta 

Kolor płyty grzewczej Czarny 

Rodzaj płyty Indukcyjna 

Wyposażenie Instrukcja obsługi w języku polskim 

Gwarancja 24 miesiące, Door To Door 

Bezpieczeństwo użytkowania Blokada bezpieczeństwa, Zabezpieczenie przed 
dziećmi 

Moc przyłączeniowa [W] 7350 

Napięcie zasilania [V] 220-240, 400 

Funkcje dodatkowe 

Automatyczne wyłączanie, Eco Timer, Funkcja 
automatycznego szybkiego grzania, Funkcja 
CleverHeat, Funkcja odliczania czasu, Podświetlane 
sterowanie, Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia 

Liczba pól grzewczych 4 

Pole 1 [W] 1400/2500 

Pole 2 [W] 2300/3200 



 

Pole 3 [W] 1800/2800 

Pole 4 [W] 2300/3200 

Sterowanie płyty grzewczej Dotykowe 

Wskaźnik ciepła resztkowego Tak 

Szerokość [cm] 59

Wysokość [cm] 4.4 

Głębokość [cm] 52

Wykonanie płyty grzewczej Bezramkowa ze szlifem 

 
 
 
Piekarnik do zabudowy PIE 

Rodzaj Piekarnik parowy 

Klasa efektywności energetycznej A+ 

Pojemność użytkowa komory 72 

Zużycie energii przy grzaniu konwencjonalnym 
(kWh/cykl) 0.93 

Zużycie energii przy grzaniu wymuszonego obiegu 
powietrza (kWh/cykl) 0.69 

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI cavity) (%) 81.2 

Ilość komór 1 



 

Typ piekarnika (źródło ciepła) Piekarnik elektryczny 

Zasilanie 220 - 240 V 

Moc przyłączeniowa (kW) 3.4 

Sterowanie Elektroniczne 

Wygląd 2 pokrętła 
Przyciski z wyświetlaczem 

Chowane pokrętła tak 

Sterowanie smartfonem nie 

Wskaźniki Wyświetlacz 
Wskaźnik ciepła pozostałego 

Programowanie Timer 

Regulacja temperatury 30 - 300 

Programy automatyczne nie 

Liczba funkcji 9 

Rodzaje funkcji 

Ogrzewanie górne i dolne 
Rozmrażanie 
Szybkie grillowanie 
Szybkie nagrzewanie 
Nawilżanie 
Pizza 



 

Termoobieg + para 
Turbogrill 
Grzałka dolna 

Szybkie nagrzewanie tak 

Dual Cook nie 

Grill tak 

Wymuszony obieg powietrza tak 

Rożen obrotowy nie 

Termosonda tak 

Dodatkowe funkcje Możliwość pieczenia na 3 poziomach 
jednocześnie 

Front Szklany 

Rozmiar komory Duży 

Czyszczenia komory pieczenia Pyroliza 

Prowadnice Drabinkowe 
Teleskopowe na 1 poziomie 

Ilość szyb 3 



 

Chłodzenie obudowy Wentylator chłodzący 

Oświetlenie wnętrza Halogenowe 

Otwieranie drzwi W dół 

Zabezpieczenia Przed dziećmi 

Budowa 
Długość przewodu zasilającego: 1.6 m 
Wtyczka Schuko 
Zimny front 

Sposób montażu Do zabudowy modułowej 

Waga (kg) 32.9 

Wysokość (cm) 59.4 

Szerokość (cm) 59.6 

Głębokość (cm) 56.9 

Zastosowane rozwiązania 

Grill elektryczny 
Termoobieg 
Pizza 
Termosonda do potraw 
Pyroliza 
Szybkie nagrzewanie 
Blokada przed dziećmi 

Informacje dodatkowe SteamBake 



 

Kolor Stal szlachetna 

Wyposażenie 
Emaliowana blacha 
Emaliowana brytfanna 
Ruszt chromowany 

Gwarancja producenta 2 lata 

 
 

Pochłaniacz kominowy PO 

Parametry 

Regulacja prędkości Skokowa 

Kolor (wykończenie) Srebrny 

Rodzaj okapu Kominowy 

Wyposażenie Instrukcja obsługi w języku polskim 

Klasa energetyczna B 

Gwarancja 24 miesiące, Door To Door 

Liczba silników 1

Poziom hałasu [dB] 57

Wydajność maksymalna [m3/h] 352

Funkcje dodatkowe Brak 

Liczba prędkości 3 + boost 

Sterowanie Elektroniczne 

Tryb pracy Pochłaniacz, Wyciąg 

Oświetlenie LED 

Filtr przeciwtłuszczowy Aluminiowy 



 

Filtr węglowy Opcjonalnie 

Wysokość [cm] 61.7 - 66.5 

Szerokość [cm] 59.8 

Średnica wylotu powietrza [cm] 15

Głębokość [cm] 50

Wysokość minimalna [cm] 61.7 

Wysokość maksymalna [cm] 66.5 

Wysokosc [cm] 61.7 - 66.5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodówka typu Nofrost 

Techniczne 

Wysokość [cm]    min. 185.3 

Pojemność [l] min. 230 chłodziarka + 114 zamrażarka 



 
Szerokość [cm] 59.5 

Głębokość [cm] 65.8 

Kolor Metaliczny grafit 

Kolor / wykończenie boków Metaliczny grafit 

Kolor / wykończenie frontu Metaliczny grafit 

Położenie zamrażarki Na dole 

Bezszronowa (No Frost)     Pełny No Frost 

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]   18 

Kompresor inwerterowy Tak 

Liczba agregatów    1 

Liczba termostatów  2 

Sterowanie       Elektroniczne 

Liczba drzwi     2 

Zmiana kierunku otwierania drzwi   Tak 

Funkcje dodatkowe 

Alarm otwartych drzwiAll Around CoolingClean BackCool SilentFunkcja Power CoolFunkcja Power 
FreezeOświetlenie LEDSkładana półkaSpace Max 

Sterowanie smartfonem          Nie 

Efektywność energetyczna 

Klasa zamrażarki        */*** 

Klasa klimatyczna       N SN ST T 

Klasa energetyczna     A+ 

Nowa klasa energetyczna   F 

Klasa emisji hałasu        B 

Roczne zużycie energii [kWh]     295 



 
Poziom hałasu [dB]       35 

Roczne zużycie prądu     295 kWh = 179.95 zł 

Chłodziarka 

Pojemność komory schładzania [l]    230 

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki  No-Frost 

Rodzaj półek      Szklane 

Liczba półek       min. 3 

Liczba pojemników na warzywa  min. 1 

Liczba półek na butelki  min. 0 

Szybkie chłodzenie     Tak 

Komora zero     Nie 

Dystrybutor wody   Nie 

Komora świeżości     Tak 

Szuflada z funkcją wilgotności    Nie 

Zamrażarka 

Pojemność komory mrożącej [l]   114 

Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika  No-Frost 

Zdolność zamrażania [kg/24h]     13 

Liczba pojemników w zamrażarce   min. 3 

Szybkie zamrażanie    Tak 

Kostkarka do lodu       Nie 

  

Zmywarka do zabudowy ZMD, ZMM 

Dane techniczne 

 Programy: 6, temperatury: 2 



 
 Instalacja: do zabudowy 

 Programy zmywarki: 90 minut, AUTO Sense, Eco, Machine Care, szybki 30 minut, płukanie i 
wstrzymanie 

 Wskaźniki: sygnał dźwiękowy, opóźnienie startu 3 h, faza suszenia, Machine Care, wybrany 
program, dodatkowe płukanie, sól, XtraPower 

 Panel z symbolami 

 Sterowanie dotykowe programami i funkcjami 

 Automatyczne wyłączanie 

 Zawiasy ślizgowe 

 SENSORCONTROL: wykrywa stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera poziom zużycia wody. 

 Wskaźniki soli i nabłyszczacza 

 Górny kosz z funkcją FlexiLift 

 Regulowany górny kosz, także z pełnym załadunkiem 

 Górny kosz: składane uchwyty na filiżanki 

 Dolny kosz: stojaki na talerze 

 Kosz na sztućce 

 Zabezpieczenie przed zalaniem 

Specyfikacja 

 Liczba kompletów IEC (2010/30/EC): 13 

 Efektywność zmywania (2010/30/EC): A 

 Efektywność suszenia (2010/30/EC): A 

 Deklarowany program (2010/30/EC) : Eco 50 

Instalacja 

 Instalacja: do zabudowy 

 Kolor: czarny 

 Długość węża doprowadzającego [cm]: 150 



 
 Długość węża odprowadzającego [cm]: 150 

 Wymagany bezpiecznik [A]: 10 

 Waga netto [kg]: 33,2 

 Wysokość [mm]: 818 

 Szerokość [mm]: 596 

 Głębokość [mm]: 550 

Zużycie energii 

 Pobierana moc [W]: 1950 

Funkcje 

 Etykieta Numer produktu (PNC): 911 535 227 

 QuickSelect: Level 1 

 Technologia AirDry: tak 

 Szuflada MaxiFlex: nie 

 Kolor wyświetlacza: biały 

 Kolor drzwi: brak 

 Oświetlenie wewnętrzne: nie 

 Dolne ramię natryskowe: standardowe 

 Automatyczne wyłączanie: tak 

 Liczba temperatur: 2 

 Przewód [m]: 1,5 

 Napięcie [V]: 220- 

 

 

 

 

Płyta indukcyjna ELECTROLUX EIS624 

 
 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


