
Zmiana treści dotyczących  opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu 
składania ofert w zaproszeniu do składania ofert na zakup i dostawę 

sprzętu komputerowego  

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na 
potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu 
Sandomierskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego 
załącznik nr 1: 

1)    Jest:  

Wymagania dodatkowe:  
Wbudowane porty:  
- min. 1 x HDMI; 
- min. 2 porty USB 3.0 lub lepsze na obudowie z przodu 
Porty audio: 
-  Port słuchawek i mikrofonu lub uniwersalne łącze audio typu combo;  
Komunikacja i multimedia: 
- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, (zintegrowana z płytą główną);  
- Obsługa sieci bezprzewodowej: 2,4 oraz 5GHz 
- Bluetooth (zintegrowany z płytą główną); 
- Wbudowana kamera internetowa; 
- Czytnik kart pamięci (microSD lub SD ) 
- Wbudowane w odbudowę komputera głośniki  
- Klawiatura QWERTY; wydzielona klawiatura numeryczna 
- Wielodotykowy touchpad  
- Optyczna mysz przewodowa lub bezprzewodowa z bateriami 

Winno być:  

Wymagania dodatkowe:  
Wbudowane porty:  
- min. 1 x HDMI; 
- min. 2 porty USB 3.0 lub lepsze na obudowie z przodu 
Porty audio: 
-  Port słuchawek i mikrofonu lub uniwersalne łącze audio typu combo;  
Komunikacja i multimedia: 
- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, (zintegrowana z płytą główną);  
- Obsługa sieci bezprzewodowej: 2,4 oraz 5GHz 
- Bluetooth (zintegrowany z płytą główną); 
- Czytnik kart pamięci (microSD lub SD ) 
- Wbudowane w odbudowę komputera głośniki  
- Klawiatura QWERTY; wydzielona klawiatura numeryczna 
- Optyczna mysz przewodowa lub bezprzewodowa z bateriami 



Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zaproszeniu do składania ofert dotyczącym 
miejsca i terminu składania ofert: 

2)    Jest  

7. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 02.08.2022 r. do godz. 10.00, w wybranej przez siebie 
formie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ops@loniow.pl lub przesłana 
pocztą/kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Łoniów 56, 27-670 Łoniów. W temacie e-mail lub na kopercie Wykonawca 
zobowiązany jest do zamieszczenia oznakowania o następującej treści: „Oferta 
cenowa –  sprzęt komputerowy”.                                                             

Winno być:  

7. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 05.08.2022 r. do godz. 14.00, w wybranej przez siebie 
formie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ops@loniow.pl lub przesłana 
pocztą/kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Łoniów 56, 27-670 Łoniów. W temacie e-mail lub na kopercie Wykonawca 
zobowiązany jest do zamieszczenia oznakowania o następującej treści: „Oferta 
cenowa –  sprzęt komputerowy”.                                                             

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 
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