
 

 

 
Informacja o zmianie ogłoszenia 

Działając na podst. Art. 271. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Fundacja Solidarności 

Międzynarodowej informuje o zmianie ogłoszenia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawa sprzętu elektronicznego 

na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej w podziale na części 

 

1. Zmiana dotyczy  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w następujących 

punktach: 

Pkt 3.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Umowy na dostawę  części I zamówienia będą realizowane od dnia ich zawarcia maksymalnie 

do  24 maja 2021 r., w siedzibie Fundacji Solidarności Międzynarodowej wskazanej w pkt. 1.1 

SWZ. Umowy na realizację części II-IV będą realizowane od dnia ich zawarcia maksymalnie do 

31 maja 2021 r. w siedzibie Fundacji Solidarności Międzynarodowej wskazanej w pkt. 1.1 

SWZ.” 

Pkt 7. 1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:  

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10.06 

2021 r.” 

Pkt 9.8. SWZ, który otrzymuje brzmienie:  

„Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.05. 2021 r. do godz. 08:00”. 

Pkt 9.11. SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2021 r  o godzinie 12:00 

Pkt 13.2.3. SWZ, który otrzymuje brzmienie:  

„W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta otrzyma 

13.2.3.1. dla części  I-II 10 punktów, jeśli deklarowany w ofercie okres gwarancji 

będzie równy lub większy niż 36 miesięcy; 

0 punktów, jeśli deklarowany w ofercie okres gwarancji będzie mniejszy niż 36 miesiące. 

13.2.3.2. dla części  III-IV 10 punktów, jeśli deklarowany w ofercie okres gwarancji 

będzie równy lub większy niż 12 miesięcy; „ 

0 punktów, jeśli deklarowany w ofercie okres gwarancji jest mniejszy niż 12 miesięcy. 

2. Zmiana dotyczy ZAŁĄCZNIKA nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  

Część 2.1.2. komputer wysokowydajny dla obsługi zaawansowanych programów 

graficznych – 1 sztuka: w następujących punktach: 

Pkt 5., który otrzymuje brzmienie:  



 

 

„Dysk SSD minimum Dysk SSD PCIe x4 Gen3 NVMe M.2  512GB  lub SSD PCIe x2 Gen3 NVMe 

M.2 256GB”. 

Pkt 6. , który otrzymuje brzmienie: 

 ”Przekątna ekranu w przedziale: od 13” do 15,6”. 

3. W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający działając na podst. podst. Art. 271. 

2. Ustawy Prawo Zamówień przedłuża termin składania ofert do dnia 13.05. 2021 r. do godz. 

08:00. 

 

 


