gøoszenie nr 500066980-N-2017 z dnia 29-11-2017 r.
Kraków:
OGèOSZENIE O ZMIANIE OGèOSZENIA
OGèOSZENIE DOTYCZY:
Ogøoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGèOSZENIU
Numer: 623387-N-2017
Data: 28-11-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
Akademia Sztuk Pi knych im. Jana Matejki w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny
27578300000, ul. Plac Matejki 13, 31157 Kraków, woj. maøopolskie, pa stwo Polska, tel.
122 992 041, e-mail zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.
Adres strony internetowej (url): www.asp.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGèOSZENIU
II.1) Tekst, który nale y zmieni :
Miejsce, w którym znajduje si zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogøoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko , zakres, rodzaj i ilo
dostaw, usøug lub robót budowlanych lub okre lenie zapotrzebowania i wymaga ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usøug lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprz tu
komputerowego dla Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pi knych im. Jana
Matejki w Krakowie, z podziaøem na 11 cz ci, w tym: Cz
nr 1 - Dysk zewn trzny 1TB,
Komputer przeno ny 13” Cz
nr 2 - Drukarka 3D LPD, Karta SDHC 32GB Cz
nr 3 Mysz i klawiatura bezprzewodowa, Przewodowy Manipulator optyczny, Tablet 2 generacji
12,9 cala, Rysik do tabletu, Zasilacz o mocy 85 W, Przeno ny dysk twardy, Slider kamerowy,
Kran karbonowy, Klatka operatorska, Panele boczne, Torba na komputer przeno ny Cz
nr
4 - Interaktywny ekran piórkowy LCD 13” z futeraøem ochronnym Cz
nr 5 - Komputery
przeno ne, Adapter, Sensor Cz
nr 6 - Dysk wewn trzny 275GB Cz
nr 7- Pami DDR3
8GB Cz
nr 8 - Obiektyw 24mm, filtr UV 82mm Cz
nr 9 - Przeno ny dysk twardy 2TB
Cz
nr 10 – Projektor Cz
nr 11 - Kabel HDMI 1,5m, Kabel HDMI 3m, Kabel USB C –
USB A, Przedøu ki USB A 2 m, przedøu ka USB A 5m Miejsce dostawy sprz tu dla
poszczególnych cz ci i wchodz cych w ich skøad elementów (zestawów) zostaøo wskazane
tabeli pn. Opis parametrów technicznych, w zaø czniku nr 1A do SIWZ – formularz cenowoprzedmiotowy. Szczegóøowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja
post powania - SIWZ (wraz z zaø cznikami), w w szczególno ci zaø cznik nr 1A do SIWZ
Formularz cenowo - przedmiotowyoraz zaø cznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
W ogøoszeniu powinno by : Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko , zakres, rodzaj i
ilo dostaw, usøug lub robót budowlanych lub okre lenie zapotrzebowania i wymaga ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usøug lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprz tu
komputerowego i fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pi knych
im. Jana Matejki w Krakowie, z podziaøem na 13 cz ci, w tym: Cz
nr 1 - Dysk
zewn trzny 1TB, Komputer przeno ny 13” Cz
nr 2 - Drukarka 3D LPD, Karta SDHC
32GB Cz
nr 3 - Mysz i klawiatura bezprzewodowa, Przewodowy Manipulator optyczny,
Tablet 2 generacji 12,9 cala, Rysik do tabletu, Zasilacz o mocy 85 W, Przeno ny dysk twardy,
Slider kamerowy, Kran karbonowy, Klatka operatorska, Panele boczne, Torba na komputer
przeno ny Cz
nr 4 - Interaktywny ekran piórkowy LCD 13” z futeraøem ochronnym Cz
nr 5 - Komputery przeno ne, Adapter, Sensor Cz
nr 6 - Dysk wewn trzny 275GB Cz
nr

7- Pami DDR3 8GB Cz
nr 8 - Obiektyw 24mm, filtr UV 82mm Cz
nr 9 - Przeno ny
dysk twardy 2TB Cz
nr 10 – Projektor Cz
nr 11 - Kabel HDMI 1,5m, Kabel HDMI 3m,
Kabel USB C – USB A, Przedøu ki USB A 2 m, przedøu ka USB A 5m, cz
nr 12 komputer przeno ny, cz
nr 13 - komputer stacjonarny, monitor LED 24" Miejsce dostawy
sprz tu dla poszczególnych cz ci i wchodz cych w ich skøad elementów (zestawów) zostaøo
wskazane tabeli pn. Opis parametrów technicznych, w zaø czniku nr 1A do SIWZ – formularz
cenowo-przedmiotowy. Szczegóøowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja
post powania - SIWZ (wraz z zaø cznikami), w w szczególno ci zaø cznik nr 1A do SIWZ
Formularz cenowo - przedmiotowyoraz zaø cznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
Miejsce, w którym znajduje si zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6
W ogøoszeniu jest: Termin skøadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaøu w
post powaniu: Data: 2017-12-06, godzina: 10:00,
W ogøoszeniu powinno by : Termin skøadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaøu
w post powaniu: Data: 2017-12-07, godzina: 10:00,
II.2) Tekst, który nale y doda
Miejsce, w którym nale y doda tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który nale y doda w ogøoszeniu: J zyk lub j zyki, w jakich mog by sporz dzane
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaøu w post powaniu: j zyk polski

