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Romanów, dn. 7.07.2015 r. 

 

 

 

Sprostowanie wraz z uszczegółowieniem do zapytania ofertowego 

 Nr 01/P/2015 

 

Informuję, iż dokonano sprostowania wraz z uszczegółowieniem 

załącznika nr 1 do zapytania ofertowego na wykonanie oraz montaż mebli 

bibliotecznych do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. 

 

Dotychczasowa treść 

 

Lp. 
NAZWA 

 
PARAMETRY 

Jednostk

a  
Liczba 

1 Regał drewniany duży Regał o wymiarach: wysokość 300 cm, 

długość 120 cm, głębokość 35 cm, 

wykonany z drewna dębowego, malowany 

bejcą i lakierem. Regały zamykane w części 

dolnej ( tj. 90 cm od dołu) drzwiczki pełne – 

kaseton, cześć górna  tj. 210 cm. drzwiczki 

przeszkolone Plecy wykonane z płyty 

fornirowej dębowej. Regał stylizowany na 

XIX wiek. 

Szt. 8 

2 Regał drewniany mały Regał o wymiarach: wysokość 150 cm, 

długość 120 cm, głębokość 35 cm, 

wykonany z drewna dębowego, malowany 

bejcą i lakierem. Regały zamykane w części 

dolnej ( tj. 90 cm od dołu) drzwiczki pełne – 

kaseton, cześć górna  tj. 60 cm. drzwiczki 

przeszkolone.  Plecy wykonane z płyty 

fornirowej dębowej. Regał stylizowany na 

XIX wiek. 

Szt. 3 

3 Komoda Komoda z czternastoma szufladami – 

dwurzędowa o wymiarach: wysokość 150 

cm, długość 100 cm, głębokość 60 cm, 

wykonany z drewna dębowego, malowana 

bejcą i lakierem..  Plecy wykonane z płyty 

fornirowej dębowej.  Komoda stylizowany 

na XIX wiek. 

Szt. 1 
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została zmieniona treścią: 

Lp. 
NAZWA 

 
PARAMETRY 

Jednostk

a  
Liczba 

1 Regał drewniany duży 1. Regał o wymiarach: wysokość 290 cm, 

długość 100 cm, głębokość 20 cm, 

wykonany z drewna dębowego, 

malowany bejcą i lakierem. Regał 

zamykany w części dolnej ( tj. 90 cm od 

dołu w tym 10 cm cokołu) drzwiczki 

pełne – kaseton, cześć górna  tj. 200 cm. 

otwarta. Regał  z półkami  z regulowaną 

wysokością, mocowanymi na zapadkach 

drewnianych. Plecy wykonane z płyty 

fornirowej dębowej. Regał stylizowany 

na XIX wiek. – 1 szt.  

2. Regał o wymiarach: wysokość 290 cm, 

długość 84 cm, głębokość 55 cm, 

wykonany z drewna dębowego, 

malowany bejcą i lakierem.  Regał 

zamykany w części dolnej ( tj. 90 cm. od 

dołu w tym 10 cm. cokołu) drzwiczki 

pełne – kaseton, cześć górna  tj. 200 cm. 

drzwiczki przeszkolone.  Regał z  

półkami  z regulowaną wysokością, 

mocowanymi na zapadkach drewnianych. 

Plecy wykonane z płyty fornirowej 

dębowej. Regał stylizowany na XIX 

wiek. –1 szt. 

3. Regał o wymiarach: wysokość 290 cm, 

długość 120 cm, głębokość 35 cm, 

wykonany z drewna dębowego, 

malowany bejcą i lakierem.  Regał 

zamykany w części dolnej ( tj. 90 cm. od 

dołu w tym 10 cm. cokołu) drzwiczki 

pełne – kaseton, , cześć górna  tj. 200 cm. 

drzwiczki przeszkolone.  Regał z  

półkami  z regulowaną wysokością, 

mocowanymi na zapadkach drewnianych. 

Plecy wykonane z płyty fornirowej 

dębowej. Regał stylizowany na XIX 

wiek. – 4 szt.  

4. Regał o wymiarach: wysokość 290 cm, 

długość 60 cm, głębokość 35 cm, 

wykonany z drewna dębowego, 

malowany bejcą i lakierem.  Regał 

zamykany w części dolnej ( tj. 90 cm. od 

dołu w tym 10 cm. cokołu) drzwiczki 

pełne – kaseton, cześć górna  tj. 200 cm. 

drzwiczki przeszkolone.  Regał z  

półkami  z regulowaną wysokością, 

mocowanymi na zapadkach drewnianych. 

Plecy wykonane z płyty fornirowej 

Szt. 8 
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dębowej. Regał stylizowany na XIX 

wiek. – 1 szt. 

5. Regał dostosowany do skosu sufitu o 

wymiarach: wysokość w najwyższym 

punkcie 280 cma w najniższym punkcie 

200 cm, długość 120 cm, głębokość 35 

cm, wykonany z drewna dębowego, 

malowany bejcą i lakierem.  Regał 

zamykany w części dolnej ( tj. 90 cm od 

dołu w tym 10 cm cokołu) drzwiczki 

pełne – kaseton,  cześć górna  tj. 200 cm. 

otwarta. Regał z półkami z regulowaną 

wysokością, mocowanymi na zapadkach 

drewnianych. Plecy wykonane z płyty 

fornirowej dębowej. Regał stylizowany 

na XIX wiek. – 1 szt. 

 

2 Regał drewniany mały 1. Regał dostosowany do skosu sufitu o 

wymiarach: wysokość w najwyższym 

punkcie 200 cm. a w najniższym punkcie 

100 cm, długość 110 cm, głębokość 35 

cm, wykonany z drewna dębowego, 

malowany bejcą i lakierem.  Regał 

zamykany w części dolnej ( tj. 90 cm od 

dołu w tym 10 cm cokołu) drzwiczki 

pełne – kaseton, cześć górna  tj. 110  cm. 

w punkcie najwyższym otwarty. Regał z  

półkami  z regulowaną wysokością, 

mocowanymi na zapadkach drewnianych. 

Plecy wykonane z płyty fornirowej 

dębowej. Regał stylizowany na XIX 

wiek. – 1 szt. 

2. Regał o wymiarach: wysokość 75 cm. 

długość 155 cm, głębokość 20 cm, 

wykonany z drewna dębowego, 

malowany bejcą i lakierem.  Regał 

otwarty  z  półkami z regulowaną 

wysokością, mocowanymi na zapadkach 

drewnianych. Plecy wykonane z płyty 

fornirowej dębowej. Regał stylizowany 

na XIX wiek. – 1 szt. 

3. Regał dostosowany do skosu sufitu  

usytuowany na komodzie o wymiarach: 

wysokość w najwyższym punkcie 60 cm. 

a w najniższym punkcie 5 cm, długość 

150 cm, głębokość 50 cm, wykonany z 

drewna dębowego, malowany bejcą i 

lakierem.  Regał z szerokości 

przedzielony na dwie części, otwarty z 

półkami  z regulowaną wysokością, 

mocowanymi na zapadkach drewnianych. 

Plecy wykonane z płyty fornirowej 

dębowej. Regał stylizowany na XIX 

wiek. – 1 szt. 

 

Szt. 3 
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Powyższe zmiany należy uwzględnić w formularzu wyceny przedmiotu zamówienia. 

Powyższe zmiany nie mają wpływu na bieg postępowania ofertowego.  
 

Z poważaniem 

 

Krzysztof Bruczuk 

 

Dyrektor Muzeum 

Józefa Ignacego Kraszewskiego 

w Romanowie 

 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik Nr 3 Formularz wyceny przedmiotu zamówienia 

 

 

 

Załącznik Nr 3 Formularz wyceny przedmiotu zamówienia 

3 Komoda Komoda z czternastoma szufladami na 

prowadnicach drewnianych– dwurzędowa o 

wymiarach: wysokość 100 cm, długość 150 

cm, głębokość 60 cm, wykonany z drewna 

dębowego, malowana bejcą i lakierem..  

Plecy wykonane z płyty fornirowej dębowej.  

Komoda stylizowany na XIX wiek. 

Szt. 1 

Lp. Nazwa Parametry Jednostka Liczba 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Kwota 

brutto 

 

1 Regał 

drewniany duży 

1. Regał o wymiarach: 

wysokość 290 cm, długość 

100 cm, głębokość 20 cm, 

wykonany z drewna 

dębowego, malowany bejcą i 

lakierem. Regał zamykany w 

części dolnej ( tj. 90 cm od 

dołu w tym 10 cm cokołu) 

drzwiczki pełne – kaseton, 

cześć górna  tj. 200 cm. 

otwarta. Regał  z półkami  z 

regulowaną wysokością, 

mocowanymi na zapadkach 

drewnianych. Plecy 

wykonane z płyty fornirowej 

dębowej. Regał stylizowany 

na XIX wiek. – 1 szt.  

2. Regał o wymiarach: 

Szt. 8   
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wysokość 290 cm, długość 

84 cm, głębokość 55 cm, 

wykonany z drewna 

dębowego, malowany bejcą i 

lakierem.  Regał zamykany 

w części dolnej ( tj. 90 cm. 

od dołu w tym 10 cm. 

cokołu) drzwiczki pełne – 

kaseton, cześć górna  tj. 200 

cm. drzwiczki przeszkolone.  

Regał z  półkami  z 

regulowaną wysokością, 

mocowanymi na zapadkach 

drewnianych. Plecy 

wykonane z płyty fornirowej 

dębowej. Regał stylizowany 

na XIX wiek. –1 szt. 

3. Regał o wymiarach: 

wysokość 290 cm, długość 

120 cm, głębokość 35 cm, 

wykonany z drewna 

dębowego, malowany bejcą i 

lakierem.  Regał zamykany 

w części dolnej ( tj. 90 cm. 

od dołu w tym 10 cm. 

cokołu) drzwiczki pełne – 

kaseton, , cześć górna  tj. 

200 cm. drzwiczki 

przeszkolone.  Regał z  

półkami  z regulowaną 

wysokością, mocowanymi 

na zapadkach drewnianych. 

Plecy wykonane z płyty 

fornirowej dębowej. Regał 

stylizowany na XIX wiek. – 

4 szt.  

4. Regał o wymiarach: 

wysokość 290 cm, długość 

60 cm, głębokość 35 cm, 

wykonany z drewna 

dębowego, malowany bejcą i 

lakierem.  Regał zamykany 

w części dolnej ( tj. 90 cm. 

od dołu w tym 10 cm. 

cokołu) drzwiczki pełne – 

kaseton, cześć górna  tj. 200 

cm. drzwiczki przeszkolone.  

Regał z  półkami  z 

regulowaną wysokością, 

mocowanymi na zapadkach 

drewnianych. Plecy 

wykonane z płyty fornirowej 

dębowej. Regał stylizowany 

na XIX wiek. – 1 szt. 

5. Regał dostosowany do 
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skosu sufitu o wymiarach: 

wysokość w najwyższym 

punkcie 280 cma w 

najniższym punkcie 200 cm, 

długość 120 cm, głębokość 

35 cm, wykonany z drewna 

dębowego, malowany bejcą i 

lakierem.  Regał zamykany 

w części dolnej ( tj. 90 cm 

od dołu w tym 10 cm 

cokołu) drzwiczki pełne – 

kaseton,  cześć górna  tj. 200 

cm. otwarta. Regał z 

półkami z regulowaną 

wysokością, mocowanymi 

na zapadkach drewnianych. 

Plecy wykonane z płyty 

fornirowej dębowej. Regał 

stylizowany na XIX wiek. – 

1 szt. 

 

2 Regał 

drewniany mały 

1. Regał dostosowany do 

skosu sufitu o wymiarach: 

wysokość w najwyższym 

punkcie 200 cm. a w 

najniższym punkcie 100 cm, 

długość 110 cm, głębokość 

35 cm, wykonany z drewna 

dębowego, malowany bejcą i 

lakierem.  Regał zamykany 

w części dolnej ( tj. 90 cm 

od dołu w tym 10 cm 

cokołu) drzwiczki pełne – 

kaseton, cześć górna  tj. 110  

cm. w punkcie najwyższym 

otwarty. Regał z  półkami  z 

regulowaną wysokością, 

mocowanymi na zapadkach 

drewnianych. Plecy 

wykonane z płyty fornirowej 

dębowej. Regał stylizowany 

na XIX wiek. – 1 szt. 

2. Regał o wymiarach: 

wysokość 75 cm. długość 

155 cm, głębokość 20 cm, 

wykonany z drewna 

dębowego, malowany bejcą i 

lakierem.  Regał otwarty  z  

półkami z regulowaną 

wysokością, mocowanymi 

na zapadkach drewnianych. 

Plecy wykonane z płyty 

fornirowej dębowej. Regał 

stylizowany na XIX wiek. – 

1 szt. 

Szt. 3   
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3. Regał dostosowany do 

skosu sufitu  usytuowany na 

komodzie o wymiarach: 

wysokość w najwyższym 

punkcie 60 cm. a w 

najniższym punkcie 5 cm, 

długość 150 cm, głębokość 

50 cm, wykonany z drewna 

dębowego, malowany bejcą i 

lakierem.  Regał z szerokości 

przedzielony na dwie części, 

otwarty z półkami  z 

regulowaną wysokością, 

mocowanymi na zapadkach 

drewnianych. Plecy 

wykonane z płyty fornirowej 

dębowej. Regał stylizowany 

na XIX wiek. – 1 szt. 

 

3 Komoda Komoda z czternastoma 

szufladami na prowadnicach 

drewnianych– dwurzędowa o 

wymiarach: wysokość 100 cm, 

długość 150 cm, głębokość 60 

cm, wykonany z drewna 

dębowego, malowana bejcą i 

lakierem..  Plecy wykonane z 

płyty fornirowej dębowej.  

Komoda stylizowany na XIX 

wiek. 

Szt. 1   


