
Załącznik nr 1 b do SIWZ (Zał. nr 1 do umowy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część II     
Dostawa sprzętu AGD do klubów seniora i ośrodków wsparcia w Lublinie, w ramach

realizacji projektu LUBInclusiON

Towar: ilość miejsca dostawy

1.Zmywarka
- Wymiary: 85 x 45 x 60,5(+/- 10%).
- Pojemność : min 10 kpl 
- Zużycie wody (1/cykl) : 9,5 l (+/- 20%). 
- Poziom hałasu: max 49 dB .
- Klasa energetyczna  minimum A+.
- Zabezpieczenie przed zalaniem. 
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2. Lodówka
- chłodziarko – zamrażarka dwudrzwiowa w układzie 
pionowym,

- wolnostojąca,

- klasa energetyczna minimum A+++,

- pełny NO FROST,

- pojemność chłodziarki – minimum 250 litrów,

- pojemność zamrażarki – minimum 95 litrów,
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3. Warnik 
- pojemność min. 20 l

- wykonany ze stali nierdzewnej,

- zasilanie 230V,

- wyposażony w grzałkę z termostatem,
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4. Maszyna do szycia 
Wyposażona w: stopkę uniwersalną, szpulki, zestaw igieł, 
stopkę do obrzucania dziurek, rozcinacz dziurek rozrusznik 
nożny; 
Dane techniczne: 
- możliwość wyboru szerokości ściegu,
- regulacja ściegu, 
- liczba ściegów min. 14, 
- funkcja szycia wstecz, 
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- wbudowane oświetlenie, 
- regulacja naprężenia nici, 
- podwójne szycie, wolne ramię
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