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  Białystok, 23.05.2022 r. 

 

 
Wykonawcy ubiegający się  

o przystąpienie do udzielenia zamówienia na: 
„Wykonanie i montaż mebli do 4 pokoi w internacie ZSR”   

 
 
 

SPROSTOWANIE  

treści zapytania ofertowego 

  

Zamawiający - Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 

informuje, że w zapytaniu ofertowym na pn.: “Usługę wykonania mebli na wymiar wraz z 

montażem i dostawą  do  4 pokoi w budynku internatu szkolnego” omyłkowo wpisał wymiary 

mebli w jednostce  “cm” zamiast “mm”  

 

W zapytaniu ofertowym było: 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 Wykonanie szafy z dwoma drzwiami przesuwnymi o wymiarach: 

           Szerokość: 1270 cm, głębokość: 600 cm, wysokość: 2800cm 

 Wykonanie szafy z dwoma drzwiami przesuwnymi o wymiarach: 

           Szerokość: 1200 cm, głębokość: 600, wysokość: 2800cm  

 Wykonanie pawlacza nad drzwiami wejściowymi o wymiarach: 

           Szerokość: 914 cm, głębokość: 600 cm 

 Wykonanie 2 biurek z dwiema szafkami w zabudowie otwartej z dwoma szufladami 

           o wymiarach: szerokość: 600 cm, wysokość: 780 cm, głębokość: 500 cm, i jedną szafką            

           otwartą, umiejscowioną na styku dwóch biurek w zabudowie stałej, o wymiarach:      

           szerokość: 150 cm, wysokość: 780 cm, głębokość: 500 cm, oraz szafkami wiszącymi nad     

           biurkami, zamkniętymi, dwudrzwiowymi o wymiarach: wysokość 760 cm, szerokość 800    

           cm, głębokość 320 cm. 
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 Wykonanie 4 szafek wiszących nad łóżkami w systemie otwarto – zamkniętym o 

wymiarach: wysokość: 450 cm, szerokość: 900 cm, głębokość 300 cm. 

 

A winno być: 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 Wykonanie szafy z dwoma drzwiami przesuwnymi o wymiarach: 

           Szerokość: 1270 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 2800 mm 

 Wykonanie szafy z dwoma drzwiami przesuwnymi o wymiarach: 

           Szerokość: 1200 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 2800 mm  

 Wykonanie pawlacza nad drzwiami wejściowymi o wymiarach: 

           Szerokość: 914 mm, głębokość: 600 mm 

 Wykonanie 2 biurek z dwiema szafkami w zabudowie otwartej z dwoma szufladami 

           o wymiarach: szerokość: 600 mm, wysokość: 780 mm, głębokość: 500 mm, i jedną szafką            

           otwartą, umiejscowioną na styku dwóch biurek w zabudowie stałej, o wymiarach:      

           szerokość:150 mm, wysokość: 780 mm, głębokość: 500 mm, oraz szafkami wiszącymi nad     

           biurkami, zamkniętymi, dwudrzwiowymi o wymiarach: wysokość 760 mm, szerokość 800    

           mm, głębokość 320 mm.  

 Wykonanie 4 szafek wiszących nad łóżkami w systemie otwarto – zamkniętym o 

wymiarach: wysokość: 450 mm, szerokość: 900 mm, głębokość 300 mm. 

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna – RODO; 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy; 

Załącznik nr 5 – Projekt z opisem 

 

 


