Numer ogłoszenia: 154250 - 2012; data zamieszczenia: 14.05.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 145366 - 2012 data 08.05.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Małomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj. lubuskie, tel. 068 3769027,
fax. 068 3769051 w. 12.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.).
• W ogłoszeniu jest: 3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.lodówka- chłodziarka
dwudrzwiowa, drzwi otwierają się w lewo lub w prawo w zależności od montażu,
energooszczędna, bezobsługowa, pojemność chłodzenia 210-230 l netto, pojemność
zamrażarki 100-120 l netto, klasa energetyczna A+, szt. 4; 2.Kuchenka mikrofalowaelektroniczny wyświetlacz, pokrętło regulacji czasu, grill, pojemność 20l, moc mikrofalowa
800 W, moc grilla 100W, funkcja kombi, talerz obrotowy, sterowanie elektr. /ręczne, szt. 4;
3. Kuchenka gazowo-elektryczna z grillem wolnostojąca, szer. 60 cm, głębokość 60 cm,
wys. 85 cm, pokrętła do regulacji, klasa energetyczna A+, zużycie energii 0,9-1,3 KWh,
palniki 4 szt. gazowe, zabezpieczenie przeciw wypływowe gazu, pojemność piekarnika 4654 l, typ piekarnika elektryczny z termo obiegiem, oświetlenie piekarnika, zapalarki
elektroiskrowe w pokrętłach, szt.4; 4. Zamrażarka skrzyniowa, wolnostojąca o wysokości 85
cm i szerokości 110 cm. Pojemność 230 litrów. Zamrażarka wyposażona jest w alarm
świetlny zbyt wysokiej temperatury, klasa energetyczna A-10%, zdolność zamrażania
kg/24h - 20 kg, zdolność utrzymania temp. h - 55, zużycie energii - 0,62-0,70 kWh/24h,
przełącznik szybkiego zamrażania, szt. 4; 5.Stół roboczy gastronomiczny- wykonany ze stali
nierdzewnej, 200x70x70, dwie szuflady, szafka z przesuwanymi drzwiami, szt.4; 6.Wózek zakwalifikowany do wyposażenia gastronomicznego.Wózek 2-półkowy ze stali nierdzewnej
do samodzielnego montażu, maksymalny udźwig 110 kg. Wózek wyposażony w hamulce,
kółka plastikowe, szt.4; 7.Okap nawiewowo - wyciągowy dł. 1300mm, szer.1000mm, wys.
550mm, wyposażony w łapacze tłuszczu, oświetlenie, wentylator wyciągowy, króciec
przyłączeniowy. Przeznaczony jest do wychwytywania i odprowadzania ciepła, pary i
nieprzyjemnych zapachów przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego bilansu
powietrza wyciąganego i nawiewanego, szt.1 8. Zlew zlew wolnostojący, niklowany z
dwiema komorami, długości 120 cm szt.3.
• W ogłoszeniu powinno być: 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. lodówka
chłodziarka dwudrzwiowa, drzwi otwierają się w lewo lub w prawo w zależności od
montażu, energooszczędna, bezobsługowa- system samoodmrażania no frost, pojemność
chłodzenia 210-230 l netto, pojemność zamrażarki 100-120 l netto, klasa energetyczna A+,
szt.4; 2. Kuchenka mikrofalowa elektroniczny wyświetlacz, pokrętło regulacji czasu, grill,
pojemność 20l, moc mikrofalowa 800 W, moc grilla 100W, funkcja kombi, talerz obrotowy,
sterowanie elektr /ręczne, szt.4; 3. Kuchenka gazowo-elektryczna z grillem wolnostojąca,
szer. 60 cm, głębokość 60 cm, wys. 85 cm, pokrętła do regulacji, klasa energetyczna. A+,
palniki 4 szt. gazowe, zabezpieczenie przeciw wypływowe gazu, pojemność piekarnika 4654 l, typ piekarnika elektryczny z termo obiegiem, oświetlenie piekarnika, zapalarki
elektroiskrowe w pokrętłach, szt.4; 4.Zamrażarka skrzyniowa, wolnostojąca o wysokości 85
cm i szerokości 110 cm. Pojemność 230 litrów. Zamrażarka wyposażona jest w alarm
świetlny zbyt wysokiej temperatury, klasa energetyczna A-10%, zdolność zamrażania
kg/24h - 20 kg, zdolność utrzymania temp. h - 55, zużycie energii - 0,62-0,70 kWh/24h,

przełącznik szybkiego zamrażania, szt. 4; 5.Stół roboczy gastronomiczny, wykonany ze stali
nierdzewnej, 200x70x85, dwie szuflady, szafka z przesuwanymi drzwiami, szt. 4; 6.Wózek zakwalifikowany do wyposażenia gastronomicznego.Wózek 2-półkowy ze stali nierdzewnej
do samodzielnego montażu, maksymalny udźwig 110 kg. Wózek wyposażony w hamulce,
kółka plastikowe, szt.4; 7.Okap nawiewno-wyciągowy, przyścienny, dł. 1300mm,
szer.1000mm, wys. 550mm, wyposażony w łapacze tłuszczu, oświetlenie, wentylator
wyciągowy, króciec przyłączeniowy. Przeznaczony jest do wychwytywania i odprowadzania
ciepła, pary i nieprzyjemnych zapachów przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego
bilansu powietrza wyciąganego i nawiewanego , szt.1; 8.zlew niklowany z dwiema
komorami, wolnostojący długości 120 cm, szerokość 70 cm wysokość 85 cm , szt.3;.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
• W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 15.05.2012 r. godzina 12.00, miejsce : Urząd
Miejski w Małomicach, 67-320 Małomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1, pok. nr 10 Sekretariat..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert : 23 maja 2012 r. godzina 12.00,
miejsce Urząd Miejski w Małomicach, 67-320 Małomice, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1,
pok. nr. 10- Sekretariat..
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