
 
  

SPnr1-ZO/001/22                                                                                                                                    Opatów, dn. 03.08.2022r.    

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę: wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej oraz pomieszczeń przeznaczonych 

do spożywania posiłków (jadalni) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej  nr 1 im. gen. 

bryg. S. Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczone jest kodem: 39221000-

7 - Sprzęt kuchenny, 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego, 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni, 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, 

artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe, 39141500-7 - Szafy wyciągowe, 39141100-3 – Regały, 39221180-

2 - Naczynia do gotowania , 39221200-9 - Zastawa stołowa, 39221100-8 - Zastawa kuchenna, 39241120-0 - Noże kuchenne, 39240000-6 -: Wyroby 

nożownicze, 39223000-1 - Łyżki, widelce 

 

Korekta i wyjaśnienia do Zapytania ofertowego Posiłek w szkole i w domu  

 

W związku z wykrytymi ewidentnymi błędami pisarskim i w odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące 

Szczegółowego opisu artykułów wyposażenia dotyczących niektórych produktów wyjaśniamy, 

korygujemy ewidentne błędy pisarskie i doprecyzowujemy specyfikację:  

 

1. Dotyczy pozycji nr 12 Szczegółowego opisu artykułów wyposażenia: Miska ze stali polerowanej 

8 l - następuje zmiana wynikająca z ewidentnego błędu pisarskiego. Nagłówek zostaję 

zastąpiony zapisem: Miska ze stali 8 l a w specyfikacji zmiana z - Miska wykonana 

z polerowanej stali nierdzewnej na - Miska wykonana z satynowanej stali nierdzewnej zmienia 

się również jej parametry z Średnica (mm): 320, Wysokość (mm): 150 na  Średnica (mm): 300,  

Wysokość (mm): 140.  

2. Dotyczy pozycji nr 13 Szczegółowego opisu artykułów wyposażenia: Miska ze stali satynowej 16 

l - następuje zmiana wynikająca z ewidentnego błędu pisarskiego w specyfikacji  

z Miska wykonana z polerowanej stali nierdzewnej na - Miska wykonana z satynowanej stali 

nierdzewnej.  

3. Dotyczy pozycji nr 23 Szczegółowego opisu artykułów wyposażenia: Waza do zupy 3 l. Korygujemy 

ewidentny błąd pisarski w specyfikacji w/w pozycji dotyczącej wazy w której średnica mierzona w 

mm wynosi 245 a nie jak mylnie zapisano 500. 

4. Dotyczy pozycji nr 37 Szczegółowego opisu artykułów wyposażenia: Okap ścienny GGG  

z silnikiem, sterownikiem i oświetlaczem, 2200x700x450 mm, kompaktowy wentylator, 

gotowy do montażu - następuje zmiana wynikająca z ewidentnego błędu pisarskiego poprzez 

wykreślenie liter GGG, które błędnie pozycjonują producenta. Ostatecznie zapis pozostaje  

w brzmieniu: Okap ścienny z silnikiem, sterownikiem i oświetlaczem, 2200x700x450 mm, 

kompaktowy wentylator, gotowy do montażu. 

Producent okapu jest dowolny jednak okap powinien posiadać: wymiary całości 2200x700x450 mm, 

silnik , kompaktowy wentylator, wszelkie niezbędne sterowniki i oświetlenie, oraz powinien być 

gotowy do montażu.  

Zatem pozostałe parametry okapu pozostają bez zmian tj.  

- Szerokość: 2200 mm 

- Głębokość: 700 mm 

- Wysokość: 450 mm 

- Regulator i oświetlenie 

- Wymiary całości: 2200x700x450 mm 

- w tym w wyposażeniu: kompaktowa dmuchawa 

- Regulator (analogowy) z filtrem zmniejszającym palność 

- Kurek spustowy tłuszczu i kompletne urządzenie do zawieszania 

- okap powinien być gotowy do montażu 



- na miejscu wymagane jest tylko jedno gniazdo 

- koszty montażu wliczony w oferowaną cenę okapu. – tu wykreśla się dalszą część zapisu 

jako powielającą treść tj.(wykonawca dokona montażu okapu we wskazanym przez 

zamawiającego miejscu w kuchni we własnym zakresie na własny koszt) 

- preferowany kształt okapu: 

  
5. Dotyczy pozycji nr 42 Szczegółowego opisu artykułów wyposażenia: Talerz  głęboki śred. 240 mm 

- następuje zmiana wynikająca z ewidentnego błędu pisarskiego. Nagłówek zostaje zastąpiony 

zapisem: Talerz  głęboki śred. 220-240 mm w specyfikacji zmiana z Talerz  głęboki śred. 240 

mm . 

Dopuszczalne jest składanie oferty na pierwotnym formularzu. Dla rozwiania wszelkich 

wątpliwości przesyłamy także poniżej skorygowany o w/w wyjaśnienia i poprawki ewidentnego 

błędu pisarskiego ostateczny formularz ofertowy Załącznik Nr 2. Inne wytyczne w tym termin 

realizacji zamówienia i czas składania ofert pozostają bez zmian.  

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły  

mgr Anna Przygoda 


