
 

 

 

Pytania i odpowiedzi 

 dotyczy opis przedmiotu zamówienia do zamówienia pn.:„Dostawa sprzętu, oprogramowania, mebli oraz 

wyposażenia Centrum Biznesu i Innowacji w Turku”  w ramach projektu „Rozwój potencjału Tureckiej Izby 

Gospodarczej do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców poprzez budowę Centrum 

Biznesu i Innowacji w Turku”. 

Pytanie dotyczące: Część 5 Zamówienia, Zakup sprzętu RTV – AGD:  

Treść pytania:  

Witam, zwracam się do Państwa z następującym pytaniem. Czy zamawiający dopuszcza „Automatyczny ekspres 
ciśnieniowy-konferenyjny” o następujących parametrach: 

• szeroka gama możliwych do przygotowania napojów 

• ilość pojemników na kawę w ziarnach: 1 

• ilość pojemników na produkty instant: 2-3 

• osobna wylewka gorącej wody 

• Pinless Wonder Cappuccinatore 

• możliwość używania świeżego mleka 

• ilość wyborów: 8 

• ilość preselekcji wybrów: 2 

• pojemnośc zbiornika na fusy: 50szt. 

• woda: z sieci wodociągowej lub niezależnego zewnętrznego zbiornika !!! 

• regulacja ilości kawy zużywanej na 1 cykl 

• boiler z mosiądzu 

• możliwość  przygotowania czekolady i kawy z produktu instant 

• przygotowuje espresso, cappuccino i inne napoje na bazie kawy ziarnistej mielonej do każdej porcji 

• system podgrzewania zapewnia najlepszą jakość wydawanych napojów 

• graficzny wyświetlacz 

• poręczne mechaniczne przyciski z dużymi etykietami 

• specjalny mechanizm otwierania drzwi 

• mechanizm samooczyszczania 

Parametry techniczne: 

• Wymiary (w x h x d): 393 x 695 x 508 mm 

• Waga: 37,5 kg 

• Zasilanie: 220-240 V/50 Hz 

• Pobór mocy: 1750 W 

• Blok zaparzający: 7 lub 9 gr 

• Ilość Mikserów: 2 

• Automatyczne Cappuccinatore: TAK 

• Zbiornik na kawę ziarnistą: 1 

• Zbiornik na produkty instant: 2 - 3 

• Pojemność tacy ociekowej: 1,8 l 

• Pojemność zbiornika na fusy: 50 

• Graficzny cyfrowy wyświetlacz 

Rodzaje regulacji: 

aromat kawy,   
emisja pary, 
ilość kawy,  



 

 

moc kawy,  
stopień zmielenia kawy,  
temperatura kawy,  
wybór mieszanki kawy 
Automatycznie przygotowywane napoje: 

Americano,  
Caffe Latte,  
Caffe Lungo,  
Cappuccino,  
Doppio,  
Espresso,  
Latte Crema, 
Ristretto,  
czekolada,  
herbata,  
wrzątek 
Funkcje:  
automatyczne czyszczenie,  
automatyczne odkamienianie,  
automatyczne płukanie, 
automatyczne wyłączanie,  
automatyczne włączanie, 
oszczędzanie energii,  
personalizacja ustawień,  
podgrzewanie filiżanek,  
podtrzymywanie temperatury,  
podłączenie do wody,  
programator,  
spienianie mleka,  
wstępne zaparzanie,  
zapamiętywanie ustawień 
Załączone wyposażenie:  
akcesoria montażowe, 
dysza,  
pojemnik na mleko, 
rurka do mleka 

Ponadto proszę zwrócić uwagę na to,że ekspress o podanych parametrach posiada zasilanie z sieci wodnej 
lub niezależnego zbiornika wodnego.  

 

Odpowiedz: 

W zapytaniu ofertowym zostały wskazane minimalne oczekiwane parametry dotyczące zakupu „Automatyczny 

ekspres ciśnieniowy-konferenyjny”.   Oferta musi spełniać co najmniej minimalne wymagania zapytania.  

 


