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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 41078-2016 z dnia 2016-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 
Przedmiot zamówienia - informacje ogólne: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: a) 70 szt. komputerów 
typu All in one; b) 1 szt. laptop typu A; c) 10 szt. laptop typu B; d) 81 szt. oprogramowania biurowego; e) 70 szt. 
zasilacz... 
Termin składania ofert: 2016-03-07  

 

Numer ogłoszenia: 43134 - 2016; data zamieszczenia: 26.02.2016 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41078 - 2016 data 24.02.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, 
woj. pomorskie, tel. 58 3423150, fax. 58 3423151. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 
• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia - informacje ogólne:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:  

a) 70 szt. komputerów typu All in one;  

b) 1 szt. laptop typu A;  

c) 10 szt. laptop typu B;  

d) 81 szt. oprogramowania biurowego;  

e) 70 szt. zasilacz awaryjny UPS.  

2. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 
kodem: 30200000-1 (urządzenia komputerowe), 48000000-8 (pakiety 
oprogramowania i systemy informatyczne), 31154000-0 (bezprzestojowe źródła 
energii).  

3. Oferowany sprzęt komputerowy musi obsługiwać język polski lub angielski.  

4. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, tj. nieużywany przed dniem dostawy.  
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5. Dostawa musi być realizowana na koszt Wykonawcy, bezpośrednio do siedziby 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 
Gdańsk.  

6. Wymaga się, aby dostawy sprzętu realizowane były jedynie w obecności 
przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za stan dostawy i potwierdzi jej 
kompletność.  

7. Gwarancja: Terminy i zasady dotyczące gwarancji dla poszczególnych urządzeń 
określone są w opisie przedmiotu zamówienia.  

8. Termin realizacji: Realizacji zamówienia w terminie max. 21 dni od daty zawarcia 
umowy.  

9. Wymaga się dostarczenie specyfikacji technicznej potwierdzającej spełnienie 
wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.  

10. Informacje szczegółowe zawarte są w SIWZ. 

• W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: Przedmiot zamówienia - informacje ogólne:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

a) 70 szt. komputerów typu All in one;  

b) 1 szt. laptop typu A;  

c) 10 szt. laptop typu B;  

d) 81 szt. oprogramowania biurowego;  

e) 70 szt. zasilacz awaryjny UPS.  

2. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 
kodem: 30200000-1 (urządzenia komputerowe), 48000000-8 (pakiety 
oprogramowania i systemy informatyczne), 31154000-0 (bezprzestojowe źródła 
energii).  

3. Oferowany sprzęt komputerowy musi obsługiwać język polski lub angielski.  

4. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, tj. nieużywany przed dniem dostawy. 

 5. Dostawa musi być realizowana na koszt Wykonawcy, bezpośrednio do siedziby 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 
Gdańsk.  

6. Wymaga się, aby dostawy sprzętu realizowane były jedynie w obecności 
przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za stan dostawy i potwierdzi jej 
kompletność.  
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7. Gwarancja: Terminy i zasady dotyczące gwarancji dla poszczególnych urządzeń 
określone są w opisie przedmiotu zamówienia.  

8. Termin realizacji: Realizacji zamówienia w terminie max. 30 dni od daty zawarcia 
umowy.  

9. Wymaga się dostarczenie specyfikacji technicznej potwierdzającej spełnienie 
wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.  

10. Informacje szczegółowe zawarte są w SIWZ. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2). 
• W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN 

WYKONANIA: Okres w dniach: 21. 
• W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN 

WYKONANIA: Okres w dniach: 30. 

 


