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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Krajowy numer identyfikacyjny 38087548000000, ul.

Przędzalniana  70, 90-338  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48(42)2567271, e-mail

sp29@szkoly.lodz.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): https://zs-p3lodz.bip.wikom.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.3 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: , godzina: , Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną

potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data:11.09.2020 , godzina:08:45 , Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Ofertę



należy złożyć w języku polskim. Dokumenty złożone w języku obecnym należy złożyć wraz z

tłumaczeniem. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: Część 1 

W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: urządzenia komputerowe i tablety 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:3.1

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TIK w ramach projektu: „Liczyć, Badać, Poznać Świat -

wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny

Województwa Łódzkiego. (5 części) Część 1 – urządzenia komputerowe i tablety 1 Komputer 16

sztuk 2 Monitor 16 sztuk 3 Komputer 1 sztuka 4 Klawiatura 1 sztuka 5 Tablet 24 sztuki 6 Laptop

z oprogramowaniem 7 sztuk 7 Pakiet oprogramowania biurowego 34 sztuki 8 Szafka do

przechowywania tabletów, laptopów i ich ładowania 1 sztuka 3.2 CPV: Główny kod CPV:

30200000- 1 urządzenia komputerowe Pozostałe kody: 30213100-6 komputery przenośne

30213200-7 komputer tablet 30231300-0 monitory ekranowe 30237460-1 klawiatury

komputerowe 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 30232110-8

drukarki laserowe 42962000-7 urządzenia drukujące i graficzne 30232100-5 drukarki i plotery

35100000-5 urządzenia awaryjne i sieciowe 48823000-3 serwery plików 32420000-3 urządzenia

sieciowe 38651000-3 aparaty fotograficzne 38651600-9 kamery cyfrowe 31158100-9 ładowarki

do baterii 38650000-6 sprzęt fotograficzny 31224810-3 przedłużacze 32322000-6 urządzenia

multimedialne 38652100-1 projektory 35125100-7 czujniki 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia ( wraz z

załącznikiem tj Załącznikiem 2a), a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór

umowy. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć

ofertę na wszystkie lub wybrane części. 

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: urządzenia komputerowe i tablety 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:3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TIK w ramach projektu: „Liczyć, Badać,

Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”, współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program

Operacyjny Województwa Łódzkiego. (5 części) Część 1 – urządzenia komputerowe i tablety 1

Komputer 16 sztuk 2 Monitor 16 sztuk 3 Komputer 1 sztuka 4 Klawiatura 1 sztuka 5 Tablet 24

sztuki 6 Laptop z oprogramowaniem 7 sztuk 7 Pakiet oprogramowania biurowego 24 sztuki 8

Szafka do przechowywania tabletów, laptopów i ich ładowania 1 sztuka 3.2 CPV: Główny kod

CPV: 30200000- 1 urządzenia komputerowe Pozostałe kody: 30213100-6 komputery przenośne

30213200-7 komputer tablet 30231300-0 monitory ekranowe 30237460-1 klawiatury

komputerowe 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 30232110-8

drukarki laserowe 42962000-7 urządzenia drukujące i graficzne 30232100-5 drukarki i plotery

35100000-5 urządzenia awaryjne i sieciowe 48823000-3 serwery plików 32420000-3 urządzenia

sieciowe 38651000-3 aparaty fotograficzne 38651600-9 kamery cyfrowe 31158100-9 ładowarki

do baterii 38650000-6 sprzęt fotograficzny 31224810-3 przedłużacze 32322000-6 urządzenia

multimedialne 38652100-1 projektory 35125100-7 czujniki 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia ( wraz z

załącznikiem tj Załącznikiem 2a), a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór

umowy. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć

ofertę na wszystkie lub wybrane części. 


