
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup i dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych PC, tabletów i oprogramowania biurowego w ramach programu

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADŁÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398570

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Oleska 3

1.4.2.) Miejscowość: Radłów

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-331

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 343599005

1.4.8.) Numer faksu: 343599005

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@radlow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00314045/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-22 12:57

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00304620/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych PC, tabletów i oprogramowania
biurowego w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Tablety z etui oraz wbudowanym systemem operacyjnym – 7 szt.
2) Komputer przenośny – Laptop z systemem operacyjnym – 70 szt.
3) Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym i monitorem – 7 szt.
4) Oprogramowanie biurowe – 77 szt.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, musi posiadać odpowiednie
okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody
zasilające itp.). Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w SWZ i postanowieniami projektu umowy oraz zasadami wiedzy technicznej, zasadami należytej staranności
oraz obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca dostarczy również na etapie realizacji zamówienia tj. w terminie 15
dni od podpisania umowy w formie elektronicznej, osobiście lub pocztą na adres email: przetargi@radlow.pl lub do siedziby
Zamawiającego wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty
gwarancyjne, celem sprawdzenia zgodności oferowanego produktu z wymaganiami opisanymi w opisie przedmiotu
zamówienia, a oryginały Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostarczonym sprzętem.
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Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych PC, tabletów i oprogramowania
biurowego w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Tablety z etui oraz wbudowanym systemem operacyjnym – 2 szt.
2) Komputer przenośny – Laptop z systemem operacyjnym – 70 szt.
3) Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym i monitorem – 7 szt.
4) Oprogramowanie biurowe – 77 szt.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, musi posiadać odpowiednie
okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody
zasilające itp.). Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
określonymi w SWZ i postanowieniami projektu umowy oraz zasadami wiedzy technicznej, zasadami należytej staranności
oraz obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca dostarczy również na etapie realizacji zamówienia tj. w terminie 15
dni od podpisania umowy w formie elektronicznej, osobiście lub pocztą na adres email: przetargi@radlow.pl lub do siedziby
Zamawiającego wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty
gwarancyjne, celem sprawdzenia zgodności oferowanego produktu z wymaganiami opisanymi w opisie przedmiotu
zamówienia, a oryginały Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostarczonym sprzętem.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-08-23 09:00

Po zmianie: 
2022-08-25 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-08-23 12:00

Po zmianie: 
2022-08-25 12:00

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00314045/01 z dnia 2022-08-22

2022-08-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Zakup i dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych PC, tabletów i oprogramowania biurowego w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADŁÓW
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398570
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: ul. Oleska 3
	1.4.2.) Miejscowość: Radłów
	1.4.3.) Kod pocztowy: 46-331
	1.4.4.) Województwo: opolskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
	1.4.7.) Numer telefonu: 343599005
	1.4.8.) Numer faksu: 343599005
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@radlow.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radlow.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00314045/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-22 12:57

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00304620/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



