
 

Znak sprawy: 3/2021 

Rzeszów, 2021-08-24 

ZMIANY_kolejne 

treści zapytania ofertowego 

 

Szanowni Państwo,  

 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów treści 

zapytania ofertowego, w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na 

Dostawa materiałów do zajęć edukacyjnych; Dostawa: Materiałów biurowych oraz 

terapeutycznych; Zestawu do Terapii Integracji Sensorycznej; Wyposażenie sal 

terapeutycznych; Wyposażenie AGD; Odtwarzaczy DVD;  Zmywarki;  Wyposażenie kuchni; 

Środków czystości  dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie.  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś 

Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

przedszkolnej. 

Zamawiający dokonuje zmian w załączniku nr 2 do zapytania tj. w opisie przedmiotu 

zamówienia dla zadania częściowego nr 4: Wyposażenie AGD w następującym zakresie: 

 

1. Zamawiający dokonuje zmiany w opisie lodówki oraz zlewu jednokomorowego w 

zadaniu częściowym nr 4 w następujący sposób (zmiany w wymienionych pozycjach zostały 

zaznaczone na czerwono) :  
 

poz. 2  

Lodówka – 1 szt.   

Min wymiary (wys x szer x gł od 170 x 60 x 65,5 cm  

Rodzaj lodówki dwudrzwiowa,  

Rozmieszczenie zamrażarki na dole,  

Min pojemność chłodziarki / zamrażarki  200 l / 100 l  

Kolor biały  

Opcja drzwi dwustronnych tak,  

Właściwości chłodzenia 

Poziom hałasu maks 40 dB,  

Technologia chłodzenia chłodziarki No Frost,  

Automatyczne rozmrażanie chłodziarki tak 

Wnętrze 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14127551720


Powłoka antybakteryjna tak, Materiał półek szkło,  

Oświetlenie tak,  

Inne informacje  

Anti Bacteria System, 

Napięcie zasilania 230 V 

Wymiary i waga 

Gwarancja  

producenta24 miesiące 

Świadectwo homologacji CE   

Poz 4. Zlewy jednokomorowe (montaż od góry na blat)- 4 szt.  

 

Typ  wbudowywany  

Wymiary (szer. x głęb.)  

od 330 do 400mm x 

od 400 do 470 mm 

 
 

Wycięcie   312 x 452 mm  

Wykonanie  stal szlachetna (matowa)  

Kolor   srebrny  

Liczba komór  1  

Ociekacz  brak  

Otwór na baterię  nie  

Bateria w zestawie   nie  

Zlewozmywak odwracalny  nie  

 

 

Załącznik nr 2 został poprawiony w powyższym zakresie i zamieszczony: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64294  

oraz na stronie:  

https://fundacjahicetnunc.pl  

 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638744008
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2328741360
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638676964
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638674490
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638675458
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2328739750
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1638672606
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64294
https://fundacjahicetnunc.pl/

