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ZMIANA TREŚCI 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZS.82.1.13.1.2020 z dnia 

24.07.2020 r 

 Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej                       

oraz środków dezynfekcyjnych w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych                        

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 
 

I. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego . 

  

Informuję, iż zamawiający otrzymał w dniu 27 lipca 2020 r. pytanie dotyczące treści 

zapytania ofertowego. 

W związku z tym przedstawiam poniżej treści zapytań wraz z wyjaśnieniami:  

 

Pytanie 1. 

Poz. 1. Rękawice jednorazowe proszę o określenie jakich rękawic będą Państwo oczekiwać 

po wyborze oferty? 

Poz. 3. Płyny do dezynfekcji proszę o doprecyzowanie czy chodzi o dezynfekcję rąk czy 

powierzchni? 

 

Odpowiedź 1: 

 Poz. 1 Zamawiający informuje, iż oczekujemy następujących rękawiczek jednorazowych: 

21 300 sztuk: min.50 sztuk – max. 100 sztuk  w opakowaniu. 

S – 5 000 sztuk 

M – 7 000 sztuk 

L – 5 000 sztuk 

XL – 4 300 sztuk 

Poz.3. Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest płyn do dezynfekcji 

rąk.  

W związku z powyższym zamianie ulega załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 

Zmiana treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego zamówienia w następującym zakresie: 

1) Ust. 5 Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.  
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:  

 21 300 sztuk jednorazowych rękawiczek,  

 4 440 sztuk maseczek ochronnych,  

 936 litrów płynów do dezynfekcji rąk.  

         2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 – OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- AKTUALIZACJA 1. 
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2) Zał. nr 1 do zapytania ofertowego ZS.82.1.13.1.2020 
W związku z uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia zmianie ulega część zał. Nr 1 

Zapytania ofertowego – plik o nazwie „Załącznik nr 1- Opis przedmiaru zamówienia- 

ZS.82.1.13.1.2020”. Zastępuje się nowym plikiem o nazwie ”Załącznik nr 1 - Opis 

przedmiaru zamówienia- ZS.82.1.13.1.2020- AKTUALIZACJA 1”.  

Pozostała treść zapytania ofertowego zamówienia pozostaje bez zmian.  
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