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Sprostowanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w zakresie  
Części 2 Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń żłobka do potrzeb dzieci 

 

W związku z otrzymanymi pytaniami telefonicznymi, Zamawiający dokonuje korekty oczywistej omyłki 

pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia – Część 2, w zakresie wskazanych jednostek miary. 

Sprostowanie dotyczy wymiarów mebli, o których mowa w punkcie V Zapytania ofertowego nr 

1/12/2020/B z dnia 23.12.2020r., ust. 2, ppkt 2.1 D, E, J i stanowi część opisu zamówienia: 

 Opis przedmiotu zamówienia  
przed korektą 

Opis przedmiotu zamówienia  
po korekcie 

2.1 D 

D. Dostawa i montaż 6 regałów z min. 3 
półkami równomiernie rozłożonymi na 

całej długości, o wymiarach około: 750 cm 
x 375 cm, wykonanych z płyty 

laminowanej, w kolorze jasnego brązu. 

D. Dostawa i montaż 6 regałów z min. 3 
półkami równomiernie rozłożonymi na 

całej długości, o wymiarach około: 75 cm 
x 37 cm, wykonanych z płyty 

laminowanej, w kolorze jasnego brązu. 

2.1 E 

E. Dostawa i montaż 2 szaf z drzwiami na 
30 leżaków. Szafy będą zawierać półki 

(które pomieszczą ok. 30 sztuk pościeli). 
Szafy wykonane z płyty laminowanej,  

w kolorze jasny brąz. Wymiary szafy mniej 
więcej: 1500 cm x 650 cm x 2015 cm. 

E. Dostawa i montaż 2 szaf z drzwiami na 
30 leżaków. Szafy będą zawierać półki 

(które pomieszczą ok. 30 sztuk pościeli). 
Szafy wykonane z płyty laminowanej,  
w kolorze jasny brąz. Wymiary szafy 

mniej więcej: 150 cm x 65 cm x 215 cm. 

2.1 J 

J. Dostawa i montaż 2 biurek prostokątnych 
o wymiarach około: 800 cm x 600 cm x 800 
cm wykonane z płyty meblowej, kolor jasny 
brąz. Biurka powinny posiadać co najmniej 

1 szufladę i zamykaną szafkę boczną. 

J. Dostawa i montaż 2 biurek 
prostokątnych o wymiarach około: 80 cm 

x 60 cm x 80 cm wykonane z płyty 
meblowej, kolor jasny brąz. Biurka 

powinny posiadać co najmniej 1 szufladę  
i zamykaną szafkę boczną. 
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