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1. Zestaw urządzeń kuchennych 1 komplet 75 483,32 zł

- kuchenka mikrofalowa  HAEVY DUTY NE-2153-2EUG,

- 2 poziomowa kuchnia resolution 4 palnikowa z piekarnikiem.

- okap przyścienny kompensacyjny 500mm/1300 z lamp. oświetleniem,

- frytkownica elektryczna Kromet 700 FE-10F oraz podstawa otwarta 700. T-400,

- gofrownica HENDI,

- naleśnikarka elektryczna śr. 350mm,

- ekspres do kawy EC 2P/B/D/C,

- robot kuchenny indukcyjny Mycook 1.8,

- gyros gazowy POTIS GD-2,

- szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej 3501,

- witryna chłodnicza 120l,

- zamrażarka skrzyniowa ZD-250,

- szafa chłodnicza do butelek 600l (drzwi przesuwne),

- stół ze zlewem 2-komorowy 1900x600x850mm z miejscem na zmywarkę,

- stół przyścienny z drzwiami na zawiasach 1300x600x850mm,

- zestaw naczyń kuchennych.

2. Stołek barowy wysoki z rattanu syntetycznego – 30 sztuk: wys.96 cm, wys. siedziska 76 cm, szer. 43 cm, 
głęb. 35 cm. Koszt 1 sztuki 565,80 zł, wartość ogółem 16 974,00 zł.

3. Stolik z rattanu syntetycznego – 12 sztuk:  kolor brązowy, wymiar blatu 80x80 cm, wys. ok. 73-75 cm, 
nakładka na blat w postaci szkła hartowanego. Koszt 1 sztuki 1 175,58 zł, wartość ogółem 14 110,56 zł. 

4. Meble barowe wewnętrzne (ławy/stoły) Ripper 150 z siedziskami – 8 stołów i 16 ław: stół Ripper 150 o 
wym. 220x92x75 cm, ławka Ripper o wym. 220x42x47 cm. Koszt 1 kompletu 4 059,00 zł, wartość 
ogółem32 472,00 zł.

5. Leżak plażowy z rattanu syntetycznego – 30 sztuk: kolor brązowy, konstrukcja ramy leżaka z profili 
stalowych, możliwość regulacji nachylenia, wym. 62x191 cm. Koszt 1 sztuki 1 107,00 zł, wartość ogółem 
33 210,00 zł.

6. Kosz plażowy Riviera Teak wiklinowy – 10 sztuk: kosz plażowy wyplatany materiałem PVC, tapicerowany 
tkaniną akrylową w kolorze niebiesko – białym, przeznaczony dla dwóch osób. Oparcie rozkładane, 
wysuwane podnóżki. Stolik na drinki, wyjmowane poduchy siedziska i oparcia. Markiza regulowana, 
elementy konstrukcyjne kosza wykonane z drewna sosnowego. Parametry kosza: wys. 165 cm, szer. 125 cm, 
głęb.90 cm. Koszt 1 sztuki 2 644,50 zł, wartość ogółem 26 445,00 zł.

7. Wyposażenie barowe zewnętrzne – fotele – 48 sztuk: meble z rattanu syntetycznego w kolorze brązowym, 
wys. 87 cm, wys. siedziska 44 cm, szer. 60 cm, głęb. 63 cm. Koszt 1 sztuki 455,10 zł, wartość ogółem 
21 844,80 zł. 

8. Budynek plażowy usługowy z zapleczem gastronomicznym wraz z pomieszczeniami higieniczno- 
sanitarnymi. Budynek wsparty na słupach, częściowo zabudowany ścianami, częściowo stanowiący 
zadaszenie tarasu. Powierzchnia zabudowy 321,90 m2, powierzchnia użytkowa 246,79 m2, kubatura 1 380,00 
m3. Wartość  budynku 2 407 713,86 zł. 


