
 

Ogłoszenie w postępowaniu przetargowym, zakupy 

uzupełniające wyposażenia TK; dotyczące zakupu ekspresów 

do kawy: 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

- 2 ekspresy typ typ Nivona 1030 lub BARTSCHER KV1 Comfort lub rozwinięcie tych 

wersji – szt.2 (dwie sztuki). 

 

 Koneser Cappuccino: W zależności od preferencji można otrzymać: 1. kawę, a potem 
mleko (piankę); 2. mleko (piankę), a potem kawę; 3. oba składniki jednocześnie 

 MOJA KAWA programowanie do 18 indywidualnych przepisów na kawę: Możliwość 
zaprogramowania dodatkowych przepisów  poza standardowymi recepturami  

 Ekran dotykowy 
 Dwa bloki termiczne: Zaparzanie kawy zajmuje mniej czasu, dzięki podgrzewaniu, w 

tym samym czasie,  pary zapewniającej gorące i spienione mleko oraz  wody 
 Programowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przepisów 
 Wyjątkowo cichy, stożkowy młynek z hartowanej stali 
 Wyjmowany zaparzacz zapewnia łatwe i higieniczne czyszczenie 
 Bezpośrednie dozowanie wszystkich napojów 
 Blokowanie kaw mlecznych 
 Temperatura kawy regulowana na 3 poziomach 
 Moc kawy regulowana na co najmniej 4 poziomach 
 Tryb ECO z trybem czuwania 
 System automatycznego płukania spieniacza do mleka 
 Programy pielęgnacyjne do czyszczenia, usuwania kamienia i płukania, uruchamiane za 

dotknięciem jednego przycisku 
 Dozownik kawy regulowany do wysokości co najmniej 15 cm 
 Automatyczny system monitorowania poziomu wody i ziaren kawy 
 Indywidualnie regulowany stopień zmielenia kawy 
 Gorąca woda na herbatę 
 Pokrywa chroniąca aromat 
 Pompa o ciśnieniu minimum 15 bar 
 Łatwy do przesunięcia dzięki dwóm tylnym rolkom 
 Wyposażony w filtr do wody, tabletki czyszczące, wężyk do mleka oraz miarkę 
 Zestaw zawierający przezroczysty pojemnik na mleko (co najmniej 0,9 l) 

 
2. Termin dostawy: do  5.09.2022r. 
3. Kryteria oceny: 

- cena          - 80% 
- serwis / w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym  - 20% 
 

4. Sposób przygotowania oferty: 
- złożona w kopercie z opisem „EKSPRES DO KAWY” 
 

5. Termin złożenia oferty do: 2.09.2022r. godz.10.00 
 
 
 
 



 
 

Wzór oferty: 
 
L.p. Typ Model Cena netto Cena brutto 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

 

L.p. 
Czas reakcji 

(h) 

Stawka 
roboczogodziny 

(PLN) - netto 

Stawka 
roboczogodziny 

(PLN) - brutto 

1.    
 


