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Płock, dnia 04.10.2017 r. 

 

Oferenci 

 

ZAMAWIAJĄCY – Szkoła Podstawowa  nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku, ul. Cicha 
12A, 09-401 Płock informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
do 30.000 euro na dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych w ramach 
realizacji projektu.: „Przyszłość zaczyna się dziś''  współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dokonuje zmiany treści 
ogłoszenia oraz opisu przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: 

-wszędzie tam gdzie jest mowa o statywie elektrycznym mobilnym do monitorów 
interaktywnych chodzi o statywy elektryczne mobilne do monitorów interaktywnych. 

- w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie dla zakupów laptopów z oprogramowaniem 

dla uczniów do pracowni informatycznej opis przedmiotu otrzymuje nowe brzmienie: 

„Procesor: 

64-bitowy, pozwalający uzyskać wydajność: nie mniej niż 3700 punktów uzyskanych w teście 

Passmark CPU Mark publikowanego na stronie http://www.cpubenchmark.net. 

- w opisie przedmiotu zamówienia dodaje się opis ekranu projekcyjnego elektrycznego – 1 

szt  

 do montażu na ścianie lub suficie, 

 powierzchnia wizyjna min 300cmx220cm, 

 wymiary obrazu min 290cmx163cm, 

 format obrazu 16:9, 

 technologia: matt white, 

 Dolna belka zapobiega fałdowaniu materiału 

Ekran przystosowany do wyświetlania obrazu jakości HD ready oraz Full HD. 

Pozostały opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany w sekcji V w ogłoszeniu, które otrzymuje 
nowe brzmienie: 

 „V. Miejsce i termin składania ofert 

http://www.cpubenchmark.net/
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Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. 
Broniewskiego w Płocku, ul. Cicha 12 A,  09-401 Płock, sekretariat do dnia 11.10.2017r. 
do godz. 12:00 
Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego.  
 
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć: 
Oferta na: Dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych w ramach 
realizacji projektu.: „Przyszłość zaczyna się dziś” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  
 

Nie otwierać przed dniem 11.10.2017 r. do godz. 12:00” 
 

oraz dodaje następującą treść do ogłoszenia:  

Uwaga: 

W sytuacji gdy wybór oferty oferenta prowadził będzie do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Oferent 
zobowiązany jest poinformować o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego może wynikać z 
takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub 
towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego 
przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług czy mechanizm 
odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 
 

 

 

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku 

      Elżbieta Tyszka 

 

 

 

 

 

 


