
                                                    
 

 
 

 

 
załącznik nr 1 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 kompletów noży do carvingu zgodnie z podaną poniżej specyfikacją. 

Termin realizacji dostawy:   
Do 15.11.2012r. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
KAŻDY KOMPLET NOŻY MA ZAWIERAĆ: 
 
1) NÓŻ TAJSKI DWUSTRONNY do carvingu, który ma: 
- kulisty kształt rękojeści umożliwiającej obracanie noża w palcach podczas pracy, 
- chropowatą powierzchnię rękojeści noża uniemożliwiającą wyślizgiwanie się noża, 
- całą rękojeść noża i skuwki wykonaną z hartowanej stali nierdzewnej, aby nie zachodziły reakcje chemiczne z sokami 
owocowymi, 
-  dwa równie ostre ostrza z hartowanej stali nierdzewnej, w tym jedno ostrze o grubości około 0.5 mm  elastyczne 
oraz drugie ostrze o grubości około 1 mm, które prawie w ogóle nie ulega wygięciu, 
- ostrza chowane w skuwki, które chronią przed skaleczeniem lub uszkodzeniem ostrzy. 
 
2) NÓŻ TAJSKI SIERP do carvingu, który ma: 
- kulisty kształt rękojeści umożliwiającej obracanie noża w palcach podczas pracy, 
- chropowatą powierzchnię rękojeści noża uniemożliwiającą wyślizgiwanie się noża, 
- posiadać ostre ostrze w kształcie sierpa.  
- być wykonany z hartowanej stali nierdzewnej ,która nie wchodzi w reakcje chemiczne z sokami owocowymi . 
 
3) DŁUTKO „V” do carvingu, które ma: 
- ostrze w kształcie litery V, wykonane ze stali wysokiej jakości, ręcznie ostrzonej, odpornej na działanie kwasów soków 
owocowych, 
- rączkę wykonaną z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą wyślizgiwanie się noża, 
- rozmiar średni. 

 
4) DŁUTKO "U" do carvingu, które ma: 
- ostrze w kształcie litery U, wykonane ze stali wysokiej jakości, ręcznie ostrzonej, odpornej na działanie kwasów 
soków owocowych, 
- rączkę wykonaną z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą wyślizgiwanie się noża. 
- rozmiar średni. 

 
5) TEMPERÓWĘ DO WARZYW 

 
6) WYDRĄŻACZ DO KULEK PODWÓJNY FI 22/30MM 
 
7) OSTRZAŁKĘ CERAMICZNĄ do carvingu: 
- specjalnie wyprofilowaną, o przekroju w kształcie kropli, dzięki któremu można ostrzyć również noże, które posiadają 
ostrza wygięte w kącie prostym, jak np. noże – dłuta, 
- wykonana ze stali nierdzewnej utwardzanej oraz tworzywa sztucznego, przystosowanego do kontaktu z żywnością, 
- lekka i poręczna. 
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