
 
         Lublin, dnia 06.12.2022 r. 

Znak sprawy – oznaczenie zamawiającego: 

ZOW.DA.332.25.61.2022 

 

 

 

Sprostowanie nr 1 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 

na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 42/2021 Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia 

w Lublinie z dnia 22 lipca 2021 r., na sprzedaż i dostawę sprzętu oraz artykułów 

gospodarstwa domowego, sprzętu komputerowego i RTV dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w 

Lublinie w ramach projektu grantowego pt.   „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie 

mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

 

1. W Specyfikacji, sprostowaniu ulega w pkt. 3 ppkt. 3.3.1. Część nr 1 – Sprzęt oraz 

artykuły gospodarstwa domowego poprzez dodanie w treści opisu poniższego 

asortymentu: 

 

Termosy na zupę z tworzywa  

• wykonany z polietylenu o niskiej gęstości przeznaczonego do kontaktu z żywnością 

• podwójne ścianki, odporny  na uderzenia, 

• pojemność 20 l, 

• wysokość 675 mm, głębokość 420 mm, szerokość 295 mm 

 

 

Menażka 

• Materiał: stal nierdzewna 

• Wysokość: od 26 do 30 cm 

• Średnica:  od 13 do 16 cm 

• Pojemność: 3 x 0,9 – 1  l 

• Kolor dominujący: srebrny 

• Termo menażka do przenoszenia żywności. 

• W zestawie 3 pojemniki, metalowa pokrywka oraz stelaż z uchwytem. 

• Podwójna ścianka z izolacją próżniową dłużej utrzymuje temperaturę. 



 
• Możliwość mycia w zmywarce 

 

 

Pojemnik termoizolacyjny GN 1/1  

• konstrukcja ułatwiająca otwieranie 

• kształt wnętrza ułatwiająca wyciąganie pojemników GN 

• specjalna konstrukcja zamknięcia uszczelniająca pokrywę 

• pojemność 46 l, 

• wysokość 320 mm, głębokość 400 mm, szerokość 600 mm 

 

Pojemnik gastronomiczny GN 1/1 

• pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej 

• dopuszczony do kontaktu z żywnością, 

• możliwość mycia w zmywarce 

• pojemność 14 l, 

• wysokość 100 mm, głębokość 325 mm, szerokość 530 mm 

 

Pokrywka szczelna do pojemnika gastronomicznego GN 1/1   

• wykonana ze stali nierdzewnej 

• dopuszczona do kontaktu z żywnością, 

• możliwość mycia w zmywarce 

• uszczelka 

Pojemnik gastronomiczny GN 2/1 

• pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej 

• dopuszczony do kontaktu z żywnością, 

• możliwość mycia w zmywarce 

• pojemność 30 l, 

• wysokość 100 mm, głębokość 530 mm, szerokość 650 mm 

 

Pokrywka pojemnika gastronomicznego GN 2/1 

• wykonana ze stali nierdzewnej 

• dopuszczona do kontaktu z żywnością, 

• możliwość mycia w zmywarce 

 

 Pojemnik gastronomiczny GN 2/3 

• pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej 

• dopuszczony do kontaktu z żywnością, 

• możliwość mycia w zmywarce 

• pojemność 12 l, 

• wysokość 150 mm, głębokość 354 mm, szerokość 325 mm 

 

Pokrywka szczelna do pojemnika gastronomicznego GN 2/3 



 
• wykonana ze stali nierdzewnej 

• dopuszczona do kontaktu z żywnością, 

• możliwość mycia w zmywarce 

• uszczelka 

 

 Pojemnik gastronomiczny GN 1/3 

• pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej 

• dopuszczony do kontaktu z żywnością, 

• możliwość mycia w zmywarce 

• pojemność 7,3 l, 

• wysokość 200 mm, głębokość 176 mm, szerokość 325 mm 

 

Pokrywka szczelna do pojemnika gastronomicznego GN 1/3   

• wykonana ze stali nierdzewnej 

• dopuszczona do kontaktu z żywnością, 

• możliwość mycia w zmywarce 

• uszczelka 

 

2. W Specyfikacji, zmianie ulega pkt. IX ppkt 1. Oferty należy złożyć w ZOW w 

Lublinie, przy ul. Lwowskiej 28, Dział Administracji - pok. 101 do dnia 08.12.2022 r. 

do godz. 12:00 

 

 

 

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian. 

 

 

 

                Anna Walczak 

                    /Dyrektor/ 


