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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole nr 1 w Redzie, Krajowy numer identyfikacyjny 381031726, ul. Gniewowska 4,
84-240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(58)6783395, 791644371, e-mail
dyrektor@przedszkole1.reda.pl, administracja@przedszkole1.reda.pl, faks +48(58)6783395.
Adres strony internetowej (url): https://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Tak
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez
zamawiających Tak Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie
przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne
oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Przedszkole nr 1 ul. Gniewowska 4
,588-244-16-18, Lida Żak, tel. 58 678 33 95 Przedszkole nr 2, ul. Łąkowa 27 588-244-16-01,
Regina Klein, tel. 58 678 31 51
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-11-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-12-05, godzina: 10:00
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Część nr: 9 Nazwa: Woda źródlana 1) Krótki opis przedmiotu
zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 9 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy wody
źródlanej. Dostawa wody odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb
Zamawiającego. Opakowania nie mogą być uszkodzone ani zgniecione, wszelkie uszkodzenia
spowodują nieprzyjęcie towaru prze z zamawiającego. Widoczne terminy przydatności do
spożycia oznakowanie zgodne z wymaganiami. Dostawca zapewnia wkalkulowane w koszt:
dla każdego przedszkola po 5 dystrybutorów do wody oraz zestaw przenośny do wystawienia
wody w ogródku przedszkolnym (metalowa podstawa i kranik umożliwiający samodzielne
korzystanie z wody przez dziecko - NIE POMPKA); razem 10 dystrybutorów plus 2

przenośne. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 1 - 2 razy w miesiącu. Zamówienia
składane drogą elektroniczną (e-mail) do godziny 15.00 minimum 1 dzień roboczy przed
dniem dostawy (zamówienia na poniedziałek składane w piątek) indywidualnie przez każde z
przedszkoli. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 9
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 9 Nazwa: Woda mineralna Przedmiot zamówienia w
zakresie zadania nr 9 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy wody źródlanej. Dostawa wody
odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Opakowania nie
mogą być uszkodzone ani zgniecione, wszelkie uszkodzenia spowodują nieprzyjęcie towaru
prze z zamawiającego. Widoczne terminy przydatności do spożycia oznakowanie zgodne z
wymaganiami. Dostawca zapewnia wkalkulowane w koszt: - dla przedszkola nr1: 4
dystrybutory do wody małe (ceramiczne) z jednym kranikiem i 1 dystrybutor elektryczny z
dwoma kranikami (1 do zimnej i 1 do gorącej wody) o wysokości ok.1m oraz zestaw
przenośny do wystawienia wody w ogródku przedszkolnym (metalowa podstawa i kranik
umożliwiający samodzielne korzystanie z wody przez dziecko - NIE POMPKA); -dla
przedszkola nr2: 5 dystrybutorów do wody małych (ceramicznych) z jednym kranikiem oraz
zestaw przenośny do wystawienia wody w ogródku przedszkolnym (metalowa podstawa i
kranik umożliwiający samodzielne korzystanie z wody przez dziecko - NIE POMPKA.
Razem 10 dystrybutorów plus 2 przenośne. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 1 - 2 razy
w miesiącu. Zamówienia składane drogą elektroniczną (e-mail) do godziny 15.00 minimum 1
dzień roboczy przed dniem dostawy (zamówienia na poniedziałek składane w piątek)
indywidualnie przez każde z przedszkoli. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy
stanowi załącznik Nr 9
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający informuje, że zmienił formularze
ofertowe dla poszczególnych części zamówienia.

