
                    

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Lipnik, 21.10.2014 
 

SPROSTOWANIE 
 

do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Doposażenie i adaptacja 
oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie” obejmujące zakup mebli i wyposażenia 
wypoczynkowego dla oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie, realizowanego z  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej”.  
 

W treści zapytania ofertowego mylnie wpisano datę terminu realizacji zamówienia: 

 

Było: 

III. Termin wykonania zamówienia   

Termin realizacji – do 05.11.2014 r  

 

Winno być: 

 

III. Termin wykonania zamówienia   

Termin realizacji – do 05.12.2014 r  

 

W załączniku nr 2 do zapytania ofertowego w tabeli 1. Dotyczącej zakupu mebli do sal 

lekcyjnych pozycje nr 9 i 10 błędnie podano liczbę zamawianych stołów.  

 

Było:  

9. 
 

Stoły prostokątne. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm 
w tonacji buku, wykończone bukowym lub kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 
mm. #wym. 120 x 74 cm# niebieski . Nogi okrągłe z regulowaną wysokością 
poprzez dokręcanie końcówek . Cztery uzyskiwane wysokości: 40,46,52, 58 
cm. 

 
20 

 

10. Stoły prostokątne. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm 
w tonacji buku, wykończone bukowym lub kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 
mm. #wym. 120 x 74 cm# zielony . Nogi okrągłe z regulowaną wysokością 
poprzez dokręcanie końcówek . Cztery uzyskiwane wysokości: 40,46,52, 58 
cm. 
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Winno być:  

9. 
 

Stoły prostokątne. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm 
w tonacji buku, wykończone bukowym lub kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 
mm. #wym. 120 x 74 cm# niebieski . Nogi okrągłe z regulowaną wysokością 
poprzez dokręcanie końcówek . Cztery uzyskiwane wysokości: 40,46,52, 58 
cm. 
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10. Stoły prostokątne. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm 
w tonacji buku, wykończone bukowym lub kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 
mm. #wym. 120 x 74 cm# zielony . Nogi okrągłe z regulowaną wysokością 
poprzez dokręcanie końcówek . Cztery uzyskiwane wysokości: 40,46,52, 58 
cm. 
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Pozostałe pozycje w zapytaniu wraz z załącznikami pozostają bez zmian. 

 

Z up. Wójta 

mgr Rafał Smoliński 

Zastępca Wójta Gminy 

 


