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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Część nr: 1 Nazwa: Pracownia obsługi gości

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1) Stolik kawowy Stolik kawowy transparentny blat

szklany – 2 szt. 2) Fotel Tapicerowany i obrotowy fotel ze sztucznej skóry – 4 szt. 3) Krzesło Krzesło tapicerowane wzmocniony stelaż –

14 szt. 4) Stół Stół rozkładany, biały – 3 szt. 5) Lampa Abażurowa nowoczesna biała lampa wisząca, wysokie trapezowe abażury 3 zwisy

na belce – 4 szt. 6) Lampa/plafon Plafon oprawa lampa sufitowa 1x12W LED chrom – 8 szt. 7) Napis LOVE – naklejka Naklejka

dekoracyjna na ścianę Napis LOVE – 2 szt. 8) Szafka kelnerska Szafka kelnerska na sztućce – 1 szt. 9) Wieszak na kieliszki Wieszak na

kieliszki ze stali chromowanej 45 x 32 cm – 7 szt. 10) Balustrada Balustrada nierdzewna 5,5 m, z szybą brązową. mocowanie na wierzch,

satyna 11) Lustro Lustra na wymiar 120x170 cm – 1 szt. 12) Bar Bar o wymiarach: 340x60x120cm (uwaga: należy dopasować do

rzeczywistych wymiarów usytuowania w pomieszczeniu) – 1 szt. 13) Stolik barowy Stół (2 szt.) wykonany jest z wysokiej jakości

polipropylenu, dodatkowo wzmacnianego włóknem szklanym. Posiada filtr UV - możliwość użytkowania na zewnątrz. Od spodu podbity

jest antypoślizgowymi stopkami. Wysokość: 77 cm, szerokość: 61 cm, głębokość: 61 cm 14) Hoker Stołek barowy (2 szt.), wysokość: 109

cm, szerokość: 53 cm, wysokość krawędzi siedziska: 78 cm, głębokość: 50 cm 15) Donice Donica prostokątna 100 x45 x 70 cm biała

połysk – 3 szt. 16) Szklana witryna Gablota szklana witryna 190x90x46 cm (uwaga: należy dopasować do rzeczywistych wymiarów

usytuowania w pomieszczeniu) – 2 szt.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Część nr: 2 Nazwa: Pracownia technologii gastronomi.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1) Regał magazynowy Regał magazynowy (4 szt.)

stalowy skręcany; półki pełne; obciążenie na półkę 70kg/m2; (uwaga: wymiary należy dopasować do rzeczywistych wymiarów
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usytuowania w pomieszczeniu) szerokość 140 cm głębokość 400 cm, wysokość 180 cm 2) Regał magazynowy Regał magazynowy

stalowy skręcany; półki pełne; obciążenie na półkę 70kg/m2; (uwaga: wymiary należy dopasować do rzeczywistych wymiarów

usytuowania w pomieszczeniu) szerokość 60 cm głębokość 400 cm, wysokość 180 cm 3) Szafki kuchenne wiszące Szafka stalowa

wisząca (6 szt.) z drzwiami suwanymi z przestawną półką i zamkiem (uwaga: wymiary należy dopasować do rzeczywistych wymiarów

usytuowania w pomieszczeniu) W 100 cm H 60 cm 4) Krzesło Krzesło uczniowskie z tworzywa sztucznego (6 szt.), z metalowym

stelarzem, rozmiar nr 6, kolor niebieski z certfikatem 5) Stolik Stolik szkolny 1 os. (4 szt.) 60x60. Na stelażu metalowym, w kolorze

niebieskim; regulacja w zakresie 4-6; blat w okleinie drewnopodobnej; z certyfikatem 6) Zegar ścienny Zegar z mechanizmem

kwarcowym (4 szt.) na baterie; śr. min. 28 cm, biały cyferblat; godziny w formacie czarnych cyfr arabskich; wskazówka: godzinowa,

minutowa, sekundowa 7) Tablica szkolna Tablica suchościeralna magnetyczna (2 szt.) biała 200x100 cm, w ramie aluminiowej 8)

Pojemnik na ręcznik papierowy Pojemnik na ręczniki pojedyncze (2 szt.) stal matowa, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do

kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia,

łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej, głębokość 12 cm,

szerokość 25,5 cm, wysokość 26,5 cm 9) Kosze na śmieci zamykane metalowe Kosz pedałowy do segregacji odpadów (2 szt.),

jednokomorowy, 30 l, wykonany ze stali nierdzewnej (stal matowa) i tworzywa, pokrywy podnoszone niezależnie przyciskiem

pedałowym, wyjmowane wewnętrzne wiadro z pałąkiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, głębokość 30 cm, szerokość 33 cm,

wysokość 64 cm (uwaga: wymiary należy dopasować do rzeczywistych wymiarów usytuowania w pomieszczeniu) 10) Kosze na śmieci

zamykane metalowe dwukomorowy Kosz pedałowy do segregacji (6 szt.), dwukomorowy, 2 x 30 l, wykonany ze stali nierdzewnej (stal

matowa) i tworzywa, pokrywy podnoszone niezależnie przyciskiem pedałowym, wyjmowane wewnętrzne wiadro z pałąkiem, solidny

uchwyt do przenoszenia kosza, głębokość 32 cm, szerokość 58 cm, wysokość 64 cm (uwaga: wymiary należy dopasować do

rzeczywistych wymiarów usytuowania w pomieszczeniu) 11) Kosz na odpadki jezdny Stalowy pojemnik na odpadki z pokrywą z

uchwytem (1 szt.), jezdny z kółkami skrętnymi, z dodatkowym uchwytem bocznym W 350 D 350 H 500; pojemność 40 L

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f12bd45e-303d-4ba0-a3de-26da38171e7d

2 z 2


