
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Wykaz i specyfikacja zamawianego sprzętu: pracownia robótek ręcznych , kulinarna, techniczna 

l.p nazwa ilość opis 

1. Plansze BHP 1 Zasady BHP na stanowisku pracy ręcznej 

2. Plansze 3 Ściegi, przykład kompozycji ściegów, narzędzia do robótek ręcznych – po 1 szt z każdego 

    

3. Wirtualne 
laboratorium 
przedmiotowe- zestaw 

2 Okulary do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w zestawie min. 8 szt., intuicyjny interfejs, 100- stopniowe 
pole widzenia, przedni aparat. Wymagania techniczne: min. ośmiordzeniowy procesor, soczewka asferyczna 100 
stopni FOV, bateria litowo-jonowa 4000 mAh, przedni aparat z autofokusem, 5,5 calowy wyświetlacz o wysokiej 
rozdzielczości, min. 3 GB DDR i 32 GB wewnętrznej pamięci masowej, zintegrowane podwójne głośniki. Do 4 
godz. pracy na jednej baterii 

4. Licencja dostępu do 
wirtualnego 
laboratorium 
przedmiotowego 

1 Licencja min. na 5 lat 

5. Kreatywny zestaw 
krosno 

6 Trwała drewniana rama służąca do tkania, wymiary min. 50 x 70 x 3 cm 

6. Porcelana  Skład zestawu (porcelana kolor biały): po 30 szt. Kubki, talerze deserowe, talerze płytkie, talerz głęboki. Po 4 szt. 
półmiski i salaterki 

7. Garnki, patelnie  Skład zestawu: garnki o różnych pojemnościach szt. 8, patelnie 5 szt. 

8. Zestaw fartuszków i 
rękawic kuchennych 

 Fartuszki kuchenne – 30 szt. – rozmiar uniwersalny z regulacją, rękawice kuchenne – 10 szt. 

9.  Kuchenka elektryczna 5  Wolnostojąca . parametry minimalne: regulacja mocy: 200-1800W, zasilanie: 220-240 V, moc 1800 W, blokada 
przycisków, timer 

10. Robot wielofunkcyjny 2 Min. 6 funkcji: mielenie, miksowanie, ubijanie, szatkowanie, ugniatanie i rozdrabnianie. Dane techniczne 
min.:1000 W, napięcie 220-240 V, poj. misy 4,5 l 

11. Blender z akcesoriami 2 Specyfikacja techniczna: zasilanie 220-240 V, min. moc 1200 W, pojemniki o poj. 700 i 1000 ml 

12. Mikser 2 Mikser z 5-stopniową regulacją prędkości 

13. Opiekacz 6 Opiekacz wielofunkcyjny z wymiennymi wkładkami: gofry, tosty, grillowanie. 

14. Instrukcja BHP Po 1 
szt 

Instrukcja obsługi kuchenki elektrycznej i opiekacza 



15. Czajnik elektryczny 4 Pojemność min. 1.7 l 

16. Sztućce Po 30 
szt 

Łyżka stołowa, widelec, nóż, łyżeczka 

17. Deska do krojenia 
mała 

10 Tworzywo sztuczne 

18. Deska do krojenia 
duża 

10 Tworzywo sztuczne 

19. Szafa wysoka 4-
drzwiowa 

4 Szafa wyposażona w półki, wykonana z płyty laminowanej 

20. Włóczka mix kolorów 56 56 motków włóczki po 100g jeden motek 

21. Listwa przepięciowa 10 Listwa przepięciowa min. 4 gniazda i 3 m przewodu, wyłącznik 

22. Bezprzewodowy 
pistolet do klejenia na 
gorąco 

5 Min. dane techniczne: moc 60 W, napięcie zasilania 220-240 V, temperatura 200-220°C 

23. Pistolet do kleju 5 Pistolet do kleju na sztyfty o śr. 7 mm 

24. Sztyfty do pistoletu 10 kpl Sztyfty pasujące do pistoletu poz. 22 

25. Sztyfty do pistoletu 10 kpl Sztyfty pasujące do pistoletu poz. 23 

 


