
Oleśnica, dnia 28 listopada 2016 r.  

 

 

ZP. 271.1.12.2016  

 

Wykonawcy- uczestnicy postepowania  

 

 

dot:  Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica 

Numer ogłoszenia: 348473                                                                         ; 

 

 

MODYFIKACJA 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2015.2164) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający informuje o modyfikacji opisu 

przedmiotu zamówienia w następujący sposób: 

 

1. W załącznku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) w pkt 6  

 

W miejsce: 

 

 „Tablica interaktywna – 1 szt. Ekran Przekątna min. 78 cali Dodatkowe funkcjonalności 

Możliwość pracy przez min. 2 osoby jednocześnie Tablica interaktywna tworzy zestaw 

multimedialny z komputerem przenośnym opisanym w punkcie 1, projektorem 

multimedialnym opisanym w punkcie 4, oraz zestawem nagłaśniającym opisanym w 

punkcie 8, w związku z powyższym zaproponowane urządzenie powinno być zgodne z 

tymi urządzeniami i pozwalało na jednoczesne podłączenie wszystkich tych urządzeń, 

powinno również powiadać zgodne oprogramowanie umożliwiające jednoczesną pracę. 

Złącza zewnętrzne HDMI, DSUB, Oprogramowanie Oprogramowanie powinno pozwolić na 

podstawową obsługę tablicy interaktywnej.” 

 

Powinno być: 

 

 „Tablica interaktywna – 1 szt. Ekran Przekątna min. 78 cali Dodatkowe funkcjonalności 

Możliwość pracy przez min. 2 osoby jednocześnie Tablica interaktywna tworzy zestaw 

multimedialny z komputerem przenośnym opisanym w punkcie 1, projektorem 

multimedialnym opisanym w punkcie 4, oraz zestawem nagłaśniającym opisanym w 

punkcie 8, w związku z powyższym zaproponowane urządzenie powinno być zgodne z 

tymi urządzeniami i pozwalało na jednoczesne podłączenie wszystkich tych urządzeń, 

powinno również powiadać zgodne oprogramowanie umożliwiające jednoczesną pracę. 

Złącza zewnętrzne Oprogramowanie Oprogramowanie powinno pozwolić na podstawową 

obsługę tablicy interaktywnej. 

https://sip.lex.pl/#/akt/17074707


 

 

Z uwagi na zmiany w załącznikach do SIWZ w dniu dzisiejszym dokonuje się zmiany w 

załącznikach nr 1 i zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. Wyjaśnienia i 

modyfikacje zapisów i załączników są obowiązujące dla wszystkich oferentów – 

uczestników postepowania  

 

 

Wójt Gminy Oleśnica  

/-/ Marcin Kasina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Renata Szwed  


