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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

Umowa o powierzenia grantu nr 1951/2022 

 

IZPŚ.271.12.2022 
 

Uwaga:  Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

wraz ze  zmianą załącznika nr 7 do SWZ !!!  

           Zmiana terminu składania ofert – przedłużenie !!! 

 

Zgodnie z art. 286 ust 1 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej PZP, Zamawiający dokonuje 

zmiany treści SWZ i przedłuża termin składania ofert dla zadania pn „Zakup i dostawa 

laptopów, komputerów stacjonarnych PC, tabletów i oprogramowania biurowego w 

ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 

Granty PPGR”  

Postepowanie oznaczone nr IZPŚ.271.12.2022 zmienia się w zakresie: 

I. W rozdziale IV SWZ w pkt. 2 ppkt. 1 jest: 

„1) Tablety z etui oraz wbudowanym systemem operacyjnym – 7 szt.” 

Zmienia się na: 

„1) Tablety z etui oraz wbudowanym systemem operacyjnym – 2 szt.” 

 

II. W rozdziale XVII SWZ w pkt. 1 jest: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.09.2022 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

Zmienia się na: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.09.2022 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 

III. W rozdziale XVIII SWZ w pkt. 1 jest: 

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na platformie miniPortal 

do dnia 23.08.2022 r. do godziny 9:00.” 

Zmienia się na: 

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na platformie miniPortal 

do dnia 25.08.2022 r. do godziny 9:00.” 
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IV. W rozdziale XVIII SWZ w pkt. 3 jest: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2022 r. o godzinie 12:00 ”. 

Zmienia się na: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2022 r. o godzinie 12:00 ” 

 

V. W załączniku do SWZ nr 7 OPZ zmienia się zapisy w pkt 1.1. jest: 

„ 1. Tablety z etui oraz wbudowanym systemem operacyjnym: 7 szt.” 

Zmienia się na: 

„ 1. Tablety z etui oraz wbudowanym systemem operacyjnym: 2 szt.” 

 

VI. W załączniku do SWZ nr 7 OPZ zmienia się zapisy w pkt 1.1.14  jest: 

„14. Warunki gwarancji - 12 miesiące gwarancji świadczonej przez autoryzowany serwis 

producenta lub producenta tabletu. 

Zmienia się na:  

„14. Gwarancja: min. 24 miesięcy”. 

 

VII. W załączniku do SWZ nr 7 OPZ zmienia się zapisy w pkt 1.2.10  jest: 

„10. Gwarancja: min. 12 miesięcy’ 

Zmienia się na:  

„ 10. Gwarancja: min. 24 miesięcy.” 

 

VIII.  VI. W załączniku do SWZ nr 7 OPZ zmienia się zapisy w pkt 1.3.11  jest: 

„.11. Gwarancja komputer , monitor:  12 miesięcy” 

Zmienia się na:  

„11. Gwarancja: min. 24 miesięcy” 

 

IX.  Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy 

składaniu ofert. 

 

X. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 
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