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Dot: dostawa sprzgtu komputerowego

i

oprogramowania dla szkol zawodowych w Gdyni realizowanej

w

ramaclr projektu

"Rozw6j szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szk6l zarvodowych

oraz wyposazenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.O401 00-22-0001116-01

.

Projekt dofinansowany jest z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojevrr6dztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarnawiajqcy informuje, 2e na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowiefi public,znych
zmienia treSi specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia :

1.\Nzalilcznikunr5wpktl,l0Zestawinteraktywny-l

sztopiszestawuglosnikowegootrzymuje

brzmienie:
"Zestaw gloSn ikow aktywnych"

2

W zalqczniku nr 5 w pkt 1.9 Zestaw interaktywny - 1 szt opis zestawu glo6nikowego otrzymuje
brzmienie:

"Zestaw glo6nik6w aktywnych"

3. W zalilczniku nr 5 w pkt 1.10 Zestaw interaktywny - 1 szt w opisie zestawu glo5nikowego
wymaganie "Czqstotliwo56" otrzymuje brzmienie:

Czqstotliwosi

80 Hz-18KHz

4. W zalqczniku nr 5 w pkt 1 .10 Zestaw interaktywny
wymaga n ie " P rzylqcza" otrzym uje brzm ien ie:

- '1 szt w opisie zestawu gloSnikowego

RCAx2/USB
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5. W zalqczniku nr 5 w pkt 1.9 Zestaw interaktywny - 1 szt w opisie zestawu glo6nikowego wymaganie
"CzqstotliwoSi" otrzymuje brzmienie:

CzestotliwoSi

80 Hz-18KHz

6.Wzalitrczniku nr5 w pkt 1.9Zestaw interaktywny - 1 sztwopisie zestawu glo6nikowegowymaganie
" P rzylqcza" otrzymuje brzm ien ie:
Przylqczza

RCAx2/USB

7. \N zalzlczniku nr 5 w pkt 1 .9 Zestaw interaktywny - 'l szt w opisie zestawu gloSnikowego dodajr-. siq
wymaganie "Zasilanie" w brzmienru:

Zasilanie

AC 220V

t

10%

| 50Hz

8. W zalqczniku nr 5 w pkt '1 .10 Zestaw interaktywny - 1 szt w opisie zestawu gloSnikowego dodaye sig

wymaganie "Zasilanie" w brzmieniu:
Zasilanie

AC 220V

t

10% | 50Hz

Niniejszer pismo stanowi integralnq czqSd Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia
modyfikuje jej treSci w spos6b prowadzqcy do zmiany tre5ci ogloszenia o zam6wieniu.
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