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Załącznik nr 1 do IWUZ 

......................................................... 
              Pieczęć firmowa Wykonawcy 

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY  
 

dotyczy:  Dostawa drobnego sprzętu kuchennego oraz pozostałego wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

1. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia (dalej IWUZ):          
 
 
za cenę brutto*: ………......................................................... złotych (*należy podać wartość z n/w tabeli z pozycji „RAZEM-SUMA WARTOŚCI POZ. od 1 do 37”) 
 
 

            słownie: ............................................................................................................................................................................................. złotych   .............../100     stawka VAT  .................%    
 
 
 

                                                                                   ......................................................................... 
                                                                                                           pieczęć i podpis Wykonawcy 
 

          
L.p Asortyment Wymagane parametry Cena brutto za 

1 szt. 

Ilość Wartość brutto 
(cena za 1 szt x 

ilość) 

Dział MOPS  
(nazwa DDP) dla 
którego ma być 

dostarczony 
asortyment 

Wymagania 
dodatkowe 

1 Taca tworzywo plastik, kolor, biały lub ecru (kremowy) o 

wymiarach: 

a) szerokość – 35-43 cm  

b) głębokość – 27-31 cm 

c) wysokość 3,5-7 cm 

 1 szt  MOPS - DA  

2 Widelec stołowy stal nierdzewna wysokiej jakości, z tłoczeniem na rączce lub 

jej końcu – długość całkowita ok. 19,5 cm, szerokość ok. 2,5 

cm. 

  
12 szt 

 MOPS - DA z tej samej 
kolekcji co 
poz. 3-4 
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3 Nóż stołowy stal nierdzewna wysokiej jakości, z tłoczeniem na rączce lub 

jej końcu – długość całkowita ok. 21 cm, szerokość ok. 2,5 cm. 

  
12 szt 

 MOPS - DA z tej samej 
kolekcji co 
poz. 2-4 

4  

Łyżeczka do 

herbaty 

 

Stal nierdzewna wysokiej jakości z tłoczeniem rączce lub jej 

końcu – długość całkowita ok. 12 cm, szerokość ok. 2,5 cm 

  
12 szt 

 MOPS - DA z tej samej 
kolekcji co 
poz. 2-3 

5 Kuchenka 

elektryczna - 

indukcyjna 

• Zasilanie: 230 V, 50 Hz 

• Maksymalna moc: 2000W + 2000W 

• 2 powierzchnie grzewcze: polerowane czarne szkło 

kryształowe 280 * 280 mm, 2 sztuki 

• Wymiary produktu: 60 * 36 * 6.5 cm 

• Długość przewodu: 100 cm 

• Automatyczne wykrywanie naczynia - urządzenie 

automatycznie przełączy się w tryb czuwania, gdy naczynie nie 

jest odpowiednie lub zostało odsunięte. 

• Powierzchnia do gotowania: średnica podstawy garnka 

12-20 cm. 

• 8 poziomów temperatury przygotowywania potraw od 80 

°C do 270 °C. 

• 8 poziomów mocy przygotowywania potraw od 200 W 

do 2000 W. 

• Wyświetlacz pokazuje temperaturę gotowania, moc 

zasilania, pobór mocy, czasomierz. 

• 4 specjalnie zaprojektowane funkcje przygotowywania 

potraw: smażenie / gotowanie / duszenie / podgrzewanie. 

• 3-godzinny czasomierz do gotowania i smażenia; 24-

godzinny moduł programowania do duszenia i podgrzewania. 

 1 szt  DDP1 – 
projekt pl-cz 

 

6 Zestaw garnków 

do gotowania na 

płycie 

indukcyjnej. 

Zestaw składający się z:  

1 x garnek z pokrywą Ø 16 cm (1,9 litra),   

1 x garnek z pokrywą Ø 20 cm (3,3 litra),  

1 x garnek z pokrywą Ø 20 cm (2,5 litra),  

1 x garnek z pokrywą Ø 24 cm (5,7 litra),  

1 x garnek z pokrywką Ø: 16 cm (1,5 litra),  

1 x rondel 16cm (1,5 litra)  

 1 zestaw  DDP1 – 
projekt pl-cz 
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szersza krawędź do wylewania, garnki nadają się do kuchenek 

indukcyjnych. Wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 – nadają się 

do mycia w zmywarce, łatwe w utrzymaniu czystości, nie mają 

wpływu na smak i kwasy. 

7 Mikser do przygotowywania różnego rodzaju ciast, kremów i musów, 

z dołączonymi: 2 trzepaczki i 2 haki do wyrabiania ciasta, 5-

stopniowa regulacja prędkości, o mocy około 575 W. 

 1 szt  DDP1 – 
projekt pl-cz 

 

8 Zestaw narzędzi 

kuchennych na 

stojaku 

Zestaw składający się z: łyżki do spaghetti, chochelki, łopatki 

perforowanej, łyżki do mieszania, łyżki cedzakowej, łopatki na 

obrotowym stojaku. Rączki kolorowe z silikonem odpornym 

na temp. do 270 stopni. Można myć w zmywarkach, Kolor: 

wielokolorowy, materiał: polipropylen, silikon 

 1 zestaw  DDP1 – 

projekt pl-cz 

 

9 Zestaw noży w 

bloku 6 elementów 

+ ostrzałka 

Noże całostalowe wykonane ze stali nierdzewnej: 

• stojak z tworzywa sztucznego o wymiarach ok. 

szerokość 11,5 cm, wysokość 22 cm 

• Nóż do jarzyn - ostrze 8 cm 

• Nóż kuchenny - ostrze 12,5 cm  

• Nóż kuchenny - ostrze 20 cm 

• Nóż do chleba - ostrze 20 cm (z ząbkami) 

• Nóż szefa kuchni - ostrze 20 cm 

Noże wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej 

na korozję i pękania, powinny być łatwe w utrzymaniu 

czystości, możliwość mycia w zmywarce. 

 1 zestaw  DDP1 – 

projekt pl-cz 

 

10 Talerz obiadowy biały z falowanym wzorem na brzegu talerza. Wykonany z 

materiału o bardzo wysokiej odporności na rysowanie 

sztućcami, na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Kształt 

talerza umożliwia sztaplowanie – układanie jeden na drugi. 

Powierzchnia talerza nie może ulec zmianie pod wpływem 

mycia w zmywarkach przemysłowych. Średnica 25 cm. 

 25 szt  DDP1  

11 Talerz półmisek 

owalny 

śnieżnobiały z falowanym wzorem na brzegu talerza - owalny. 

Wykonany z materiału o bardzo wysokiej odporności na 

rysowanie sztućcami, na stłuczenia, obicia i szoki termiczne. 

Kształt talerza umożliwia sztaplowanie– układanie jeden na drugi. 

Powierzchnia talerza nie może ulec zmianie pod wpływem mycia 

 4 szt  DDP1  
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w zmywarkach przemysłowych. Wymiary: długość około  33 cm. 

12 Salaterka biała z falowanym wzorem na brzegu. Wykonana z materiału o 

bardzo wysokiej odporności na rysowanie sztućcami, na 

stłuczenia, obicia i szoki termiczne. Kształt salatrerka 

umożliwia sztaplowanie – układanie jeden na drugi. 

Powierzchnia nie może ulec zmianie pod wpływem mycia w 

zmywarkach przemysłowych. Wymiary: średnica około 25 cm. 

 4 szt  DDP1  

13 Łyżka do 

nakładania lodów 

i ziemniaków 

wykonana z tworzywa sztucznego. Wymiary: długość 20 cm, 

średnica 6,5 cm. Łatwa w czyszczeniu i użytkowaniu. 

Całkowicie bezpieczna dla zdrowia i neutralna dla żywności. 

 4 szt  DDP1  

14 Nóż całostalowy 

uniwersalny 

Długość około 12,5 cm, ostrza i rękojeść noży wykonane ze 

stali nierdzewnej 

 4 szt  DDP1  

15 Solniczka 

klasyczna 

, biała, ceramiczna o modernistycznym, prostokątnym 

kształcie. Z trzema dziurkami u góry oraz otworem pod 

spodem do napełniania pojemnika solą. Wymiary szacunkowe: 

wysokość: 8,5 cm, średnica górna i dolna: 4,5 cm. 

 2 szt  DDP1  

16 Pieprzniczka 

klasyczna 

biała, ceramiczna o modernistycznym, prostokątnym kształcie. 

Z trzema dziurkami u góry oraz otworem pod spodem do 

napełniania pojemnika solą. Wymiary szacunkowe: wysokość: 

8,5 cm, średnica górna i dolna: 4,5 cm. 

 2 szt  DDP1  

17 Pojemnik na 

przyprawy do 

szczelnego 

przechowywania 

odporny na uszkodzenia. Wykonany ze szkła, które 

charakteryzuje się eleganckim, ponadczasowym wyglądem, 

łatwe w utrzymaniu czystości i higieniczne. Pokrywka 

wykonana została z wysokiej jakości stali nierdzewnej z 

uszczelką. Wymiary szacunkowe: pojemność całkowita - 0,8 l, 

wysokość całkowita - 16,5 cm,  średnica10,5 cm, 

 1 szt  DDP1  

18 Patelnia alu/tytan  • patelnia wykonana z twardego aluminium powlekana 

tytanem 

• nienagrzewająca się rączka wykonana ze stali 

nierdzewnej 

• grubość dna 5mm 

• średnica od 230 do240 mm 

• można myć w zmywarce 

 1 szt  DDP2  
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19 Rondel bez 

przykrywki  

• wykonany ze stali nierdzewnej 

• wysokość 75mm, średnica 160mm, pojemność 1,5 l, 

grubość ścianki 0,6mm 

• możliwość mycia w zmywarce 

• średnica :80mm 

• nienagrzewający się uchwyt ze stali 

 1 szt  DDP2  

20 Ubijak do piany z 

kulką  

• długość od 260 do 270 mm 

• stal nierdzewna 

 1 szt  DDP2  

21 Ubijak do piany  •  od 20 do24 druty 

• wykonany ze stali nierdzewnej 

• 400mm 

 1 szt  DDP2  

22 Nóż do pieczeni • antypoślizgowa rękojeść wykonana z dwóch rodzajów 

tworzywa, twardego oraz miękkiego 

•  ostrze ze stali chromowo-molibdenowej o twardości 

54-56 HRC 

• można myć i wyparzać 

• długość 230mm 

 2 szt  DDP2  

23 Miska plastikowa 

3,4L 

• wysokość 135mm,  średnica 217mm 

• pojemnośc 3,4l,  materiał polipropylen 

• kontakt z żywnością:1 

• miska posiada dziubek ułatwiający wlewanie  

 1 szt  DDP2  

24 Miska plastikowa 

1,2 

• średnica 144mm 

• kontakt z żywnością: tak 

• wysokość 112mm 

• pojemność  1,2 l 

• materiał wykonania polipropylen 

 1 szt  DDP2  

25 Łyżeczka do 

herbaty 

• wykonana ze stali nierdzewnej 18/10 polerowana, 

• długość 130 mm, grubość 1,5 mm, 

• wytrzymała do wielokrotnego mycia w zmywarce 

 148szt  DDP2- 25 szt 

DDP4- 99 szt 

DDP5- 24 szt 

 

26 Łyżka stołowa • wykonana ze stali nierdzewnej 18/10 polerowana 

• długość 190 mm, grubość 1,8 mm, 

•  wytrzymała do wielokrotnego mycia w zmywarce 

 

 56szt  DDP2- 20 szt 

DDP5- 36 szt 

 



 

Zamówienie częściowo realizowane w ramach Projektu "Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

6 

 

27 Widelec stołowy • stal nierdzewna 18/10 polerowana 

• długość190mm, grubość1,5mm 

             Wytrzymały do wielokrotnego mycia w zmywarce 

 68szt  DDP2- 20szt 

DDP5- 48 szt 

 

28 Nóż stołowy • stal nierdzewna 18/10polerowana 

• długość190mm 

             Wytrzymały do wielokrotnego mycia w zmywarce 

 20 szt  DDP2- 20 szt  

29 Kubek 0,25l 

transparentny 

- pojemność 0,25 l 

- szkło hartowane 

- przeźroczysty lub dymiony 

 151 szt  DDP3- 26 szt 

DDP4- 100 szt 

DDP5- 25 szt 

 

30 Talerz głęboki 

biały 

- pojemność ok. 0,5 – 0,6 l 

- średnica ok. 24 cm 

- do zastosowań w profesjonalnej gastronomii 

- idealnie gładka powierzchnia 

 130szt  DDP3- 10szt 

DDP4- 100 szt 

DDP5- 20 szt 

 

31 Talerz deserowy • wykonany z białego,  hartowanego szkła,  

• materiał nieporowaty, nie zatrzymujący żadnych 

mikroelementów, 

• 100 % higieniczne, 

• wytrzymały na wstrząsy i uderzenia, 

• do wielokrotnego mycia w zmywarce, 

• wymiary średnica 180 mm, wysokość 24 mm. 

 90 szt  DDP4- 70 szt 

DDP5- 20 szt 

 

32 Talerz płytki • wykonany z białego,  hartowanego szkła,  

• wymiary: średnica 245 mm, wysokość 24 mm, 

• materiał nieporowaty, nie zatrzymujący żadnych 

mikroelementów 

 210 szt  DDP4- 150 szt 

DDP5- 60 szt 

 

33 Zmiękczacz do 

wody 

• Pojemność 12 l, 

• Wydajność 1900/1500/1350, 

• Wymagane ciśnienie wody 1-2 bar, 

•  Wysokość 50 cm., Średnica 18,5 cm, 

• Ilość soli do regeneracji 1,5 kg, 

 2 szt  DDP5  

34 Termos 

transportowy 6x 

GN 1/1 65 mm 

• Termos wykonany z odpornego na uderzenia i 

odkształcenia materiału, 

• Prowadnice wewnątrz pozwalające na wsuwanie i 

wysuwanie pojemników, 

 1 szt  DDP5  
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• Odpowiednia konstrukcja zapewniająca właściwą 

izolację termiczną. 

• Kolor khaki, 

• Wysokość 625 mm, 

• Głębokość 450 mm, 

• Szerokość 650 mm, 

• Pojemność 86 l.,  Temp. Max 93 stopnie. 

35 Wózek 

platformowy 

• Długość 730 mm 

• Szerokość 490 mm 

• Wysokość 860 mm 

• Ilość półek 1 

• Materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne 

• Składana rączka, 

• Udźwig do 100 kg, 

• Wymiary powierzchni roboczej 660x485 mm 

• Antypoślizgowe punkty na powierzchni 

 1 szt  DDP5  

36 Wózek kelnerski 

2-półkowy 

• Wykonany ze stali nierdzewnej 

• Szerokość 850 mm 

• Głębokość 450 mm 

• Wysokość 900 mm 

• Ilość półek 2 

• Konstrukcja skręcana 

• Max. obciążenie półki 75 kg 

• Wymiary półki 800x450x30(h) mm 

• Odległość między półkami 530 mm 

 1 szt  DDP5  

37 Naświetlacz do jaj Naświetlacz bakteriobójczy na 30 jaj 

• Długość od 360 mm do 380 mm 

• Szerokość od 450 mm do 530 mm 

• Wysokość od 184 mm do 245 mm 

• Urządzenie z lampami UV  

• Do dezynfekcji 30 jaj 

• Czas naświetlania od 90 – 150 sekund 

• Automatyczne wyłączenie lampy przy otwartej 

szufladzie 

 1 szt  DDP5  
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• Kratka ze stali chromowej 

• Wykonany ze stali nierdzewnej 

   RAZEM*zł 
brutto: 
suma 
wartości w 
poz. 1-37 

  
 
 
 

  

 

Zgodnie z zapisami IWUZ w/w dostawa asortymentu obejmuje dostarczenie sprzętu do właściwej placówki Domu Dziennego Pobytu (dalej DDP) lub działu MOPS. 

Asortyment musi posiadać znaki CE oraz spełniać normy HACCP. Asortyment musi być fabrycznie nowy i posiadać gwarancję producenta. 

Asortyment musi być zgodny z podanymi wymaganymi parametrami (nie gorszy). Kierownik każdego DDP/działu podczas odbioru dokona sprawdzenia zgodności 

zamówionego asortymentu z podanym w w/w tabeli. 

UWAGA:  Dla każdej placówki DDP/działu MOPS musi zostać wystawiona osobna faktura dot dostarczonego asortymentu wg rodzaju i ilości wskazanej w w/w 

zestawieniu – z zastrzeżeniem, ze podane ilości mogą ulec zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego. Jeżeli ilości podane w 

zestawieniu ulegną zmianie Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę przed zawarciem stosownej umowy – umowa zostanie zawarta na kwotę ostatecznie 

ustalonej wielkości zamówienia.   
*suma wartości brutto  

Jakiekolwiek zmiany wydrukowanych informacji podanych w w/w tabeli będą powodowały odrzucenie oferty z uwagi na niezgodność z IWUZ. 
 

            Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana cena wyszczególniona w pkt. 1  
Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą rozpatrując najkorzystniejszą ofertę.  
 
Ponadto informuję/-emy, że: 
1. Przedmiot zamówienia wykonany po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWUZ. 
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych z tą ofertą w okresie podanym w IWUZ. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

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

                                                                                        pieczęć i czytelny podpis wykonawcy 


