
Ogłoszenie nr 32739 - 2017 z dnia 2017-02-27 r.

Cedry Wielkie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 26548-2017

Data: 16/02/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Cedry Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 19167494500000, ul. ul. M. Płażyńskiego  16, 83020   Cedry Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.

586 836 164, e-mail magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, faks 586 836 166.

Adres strony internetowej (url): www.cedry-wielkie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2.

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/02/2017, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 03/03/2017, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży

następujące dokumenty: Katalogi (prospekty) zawierające opisy zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego,

złoży następujące dokumenty: a.Katalogi (prospekty) zawierające opisy zaoferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy wszystkich części zamówienia. W zakresie

ZADANIA 2 Wyposażenie 4 pracowni matematycznych (4 Szkoła Podstawowa), 2 pracowni językowych (2 Gimnazjum: LAPTOP •Oświadczenie Wykonawcy lub

producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce), że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem. •Certyfikaty i

standardy Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu. Wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzającym że

oferowany model notebooka posiada certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym windows 10

oraz Windows. Wydruk ze strony Energy Star potwierdzający, że oferowany model notebooka musi jest zgodny z normą Energy Star 5.0 Deklaracja zgodności CE.

•Gwarancja Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta.

Dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z normą ISO 9001 TABLET Z KLAWIATURĄ •Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane

oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem. •Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu. Certyfikat ISO 14001

dla producenta sprzętu. Wydruk ze strony WHCL, potwierdzający, że oferowany model notebooka posiada certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z

systemem operacyjnym Windows 10. Deklaracja zgodności CE.
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