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Ogłoszenie nr 500041298-N-2017 z dnia 10-10-2017 r. 

Mirosławiec: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 598547-N-2017  

Data: 06.10.2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina i Miasto Mirosławiec, Krajowy numer identyfikacyjny 57079150800000, ul. ul. 

Wolności  37, 78650   Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 

672 595 042, e-mail tomw81@wp.pl, faks 672 595 042.  

Adres strony internetowej (url): www.miroslawiec.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: II.4) 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:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, 

oznakowanego wyposażenia do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu, 

Szkoły Podstawowej w Piecniku oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego. Zadanie p.n.: "Dostawa sprzętu komputerowego i 

multimedialnego w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za 

pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta 

Mirosławiec" zostało podzielone na dwie części: Część I: Dostawa sprzętu komputerowego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, transport, instalację nowego sprzętu 

informatycznego do Zamawiającego oraz jego placówek oświatowych, tj. 20 szt. komputerów 

przenośnych wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w 

Mirosławcu; 16 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do: Szkoły 

Podstawowej w Piecniku; 1 szt. komputer przenośny wraz z oprogramowaniem do: Urzędu 

Miejskiego w Mirosławcu. Część II: Dostawa sprzętu multimedialnego. Zakres zamówienia 

obejmuje: dostawę, transport, montaż, instalację nowego wyposażenia informatycznego do 

placówek oświatowych: 6 szt. tablic interaktywnych i 4 szt. projektorów do Szkoły 

Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu; 6 szt. tablic interaktywnych i 6 szt. 

projektorów do Szkoły Podstawowej w Piecniku.  

W ogłoszeniu powinno być: II.4) 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:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie 

nowego, oznakowanego wyposażenia do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w 

Mirosławcu, Szkoły Podstawowej w Piecniku oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego. Zadanie p.n.: "Dostawa sprzętu komputerowego i 

multimedialnego w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za 

pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta 

Mirosławiec" zostało podzielone na dwie części: Część I: Dostawa sprzętu komputerowego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, transport, instalację nowego sprzętu 

informatycznego do Zamawiającego oraz jego placówek oświatowych, tj. 20 szt. komputerów 
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przenośnych wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w 

Mirosławcu; 12 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do: Szkoły 

Podstawowej w Piecniku; 1 szt. komputer przenośny wraz z oprogramowaniem do: Urzędu 

Miejskiego w Mirosławcu. Część II: Dostawa sprzętu multimedialnego. Zakres zamówienia 

obejmuje: dostawę, transport, montaż, instalację nowego wyposażenia informatycznego do 

placówek oświatowych: 6 szt. tablic interaktywnych i 4 szt. projektorów do Szkoły 

Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu; 6 szt. tablic interaktywnych i 6 szt. 

projektorów do Szkoły Podstawowej w Piecniku.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Część I  

Punkt: 1)  

W ogłoszeniu jest: 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: Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, transport, instalację 

nowego sprzętu informatycznego do Zamawiającego oraz jego placówek oświatowych. tj.: 20 

szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej im. 

Lotników Polskich w Mirosławcu; 16 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem 

do Szkoły Podstawowej w Piecniku; 1 szt. komputer przenośny wraz z oprogramowaniem do: 

Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.  

W ogłoszeniu powinno być: 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: Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, transport, instalację 

nowego sprzętu informatycznego do Zamawiającego oraz jego placówek oświatowych. tj.: 20 

szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej im. 

Lotników Polskich w Mirosławcu; 12 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem 

do Szkoły Podstawowej w Piecniku; 1 szt. komputer przenośny wraz z oprogramowaniem do: 

Urzędu Miejskiego w Mirosławcu. 

 

 

                                                                                                      /-/ Burmistrz Mirosławca 


