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SPROSTOWANIE OMYŁEK PISARSKICH W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE ZAMÓWEINIA - ZMIANA 
 
Nazwa zadania: Zakup mebli i wyposażenia przedszkola obejmującego: wyposażenie sal, szatni, 
łazienek i kuchni, doposażenie oddziałów w zabawki, pomoce dydaktyczne, urządzenia multimedialne 
dla nowych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi w ramach 
projektu pn.: „Zwiększenie edukacji przedszkolnej w Gminie Jastrzębia – utworzenie dwóch 
oddziałów przedszkolnych”. 
 

1. W związku z oczywistą omyłką pisarską polegającą na rozbieżnym wpisaniu ilości sztuk 
w Formularzu ofertowym – załącznik Nr 5, a Szczegółowym opisem zamówienia załącznik 
Nr 3 poz. 24, wprowadza się następującą zmianę w Szczegółowym opisie zamówienia  
 

 

24 
Ścianka manipulacyjno - 

sensoryczna 
sztuka 2 

Ścianka manipulacyjno – sensoryczna (TYP 1)  
Ścianka manipulacyjna z lakierowanej sklejki, z aplikacjami 
sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na napy 
koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. Rozwijająca 
dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację 
wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się 
kolorów i kształtów. Na drzewku umieszczone m.in.: 
przesuwank, drążek z paskami materiału zakończonymi 
różnymi rodzajami zapięć, frezowana zabawka z drewnianą 
pałeczką do pocierania, piszczałka i aplikacja. • wym. 
min.(szer. x wys.): 130,5 x 118 cm  
Ścianka manipulacyjno – sensoryczna (TYP 2)  
Ścianka manipulacyjna z lakierowanej sklejki, z aplikacjami 
sensorycznymi, przesuwankami i mocowanymi na napy 
koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. Rozwijająca 
dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację 
wzrokowo-ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się 
kolorów i kształtów. Na drzewku umieszczone są m.in.: 
dwie przesuwanki, bębenek, lustro oraz aplikacje-
muchomor i trawka • wym. min.(szer. x wys.): 132 x 120 
cm. 

 
2. Informuję, iż w Formularzu ofertowym podana jest prawidłowa ilość sztuk tj.  2 

3.  Jednocześnie informuje, iż powyższa zmiana wpływa na przedłużenie terminu składania 
ofert do 27.07.2020 r. do godziny 12.00 dla wszystkich części zamówienia . 

 
Zamawiający informuję, że wprowadzone zmiany zapisów są obowiązujące dla wszystkich 

wykonawców i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. 

 

Wójt Gminy Jastrzębia 

 /-/Wojciech Ćwierz 


