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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Budowlanych, Krajowy numer identyfikacyjny 24180228400000, ul. ul. Świerklańska  42, 44-200 

Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 42 22 796, e-mail zsbrybnik@gmail.com, faks 32 42 22 279.

Adres strony internetowej (url): http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: załacznik I

Punkt: część nr: 1

W ogłoszeniu jest: KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) nr 1- 18 szt. I. Procesor- Procesor klasy x64,

osiągający wynik co najmniej 7750 punktów Average CPU Mark opublikowany na stronie

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (kolumna CPU Mark) na dzień złożenia oferty. Wykonawca oferuje

komputer wyposażony w procesor (należy podać producenta i model) …………………………..……. Wynik

CPU Mark jest wynikiem uśrednionym (Average CPU Mark) z danych przesłanych przez użytkowników

oprogramowania PerformanceTest. Zamawiający odrzuci ofertę bazującą na wyniku jednostkowym (Baseline)

jeżeli oferowany procesor nie uzyska wymaganej ilości punktów Average CPU Mark. Wspierany w pełnym

zakresie przez systemy Windows 10.

W ogłoszeniu powinno być: KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) nr 1- 18 szt. I. Procesor- Procesor klasy

x64, osiągający wynik co najmniej 7600 punktów Average CPU Mark opublikowany na stronie

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (kolumna CPU Mark) na dzień złożenia oferty. Wykonawca oferuje

komputer wyposażony w procesor (należy podać producenta i model) …………………………..……. Wynik

CPU Mark jest wynikiem uśrednionym (Average CPU Mark) z danych przesłanych przez użytkowników

oprogramowania PerformanceTest. Zamawiający odrzuci ofertę bazującą na wyniku jednostkowym (Baseline)

jeżeli oferowany procesor nie uzyska wymaganej ilości punktów Average CPU Mark. Wspierany w pełnym

zakresie przez systemy Windows 10.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załacznik I

Punkt: część nr : 1

W ogłoszeniu jest: KOMPUTER PRZENOŚNY ( LAPTOP) nr 2 - 10 szt.: I.Procesor- Procesor klasy x64,

osiągający wynik co najmniej 7750 punktów Average CPU Mark opublikowany na stronie

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (kolumna CPU Mark) na dzień złożenia oferty. Wykonawca

oferuje komputer wyposażony w procesor (należy podać producenta i model) …………………………..…….

Wynik CPU Mark jest wynikiem uśrednionym (Average CPU Mark) z danych przesłanych przez

użytkowników oprogramowania PerformanceTest. Zamawiający odrzuci ofertę bazującą na wyniku

jednostkowym (Baseline) jeżeli oferowany procesor nie uzyska wymaganej ilości punktów Average CPU

Mark. Wspierany w pełnym zakresie przez systemy Windows 10.

W ogłoszeniu powinno być: KOMPUTER PRZENOŚNY ( LAPTOP) nr 2 - 10 szt.: I.Procesor- Procesor

klasy x64, osiągający wynik co najmniej 7600 punktów Average CPU Mark opublikowany na stronie

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (kolumna CPU Mark) na dzień złożenia oferty. Wykonawca

oferuje komputer wyposażony w procesor (należy podać producenta i model) …………………………..…….

Wynik CPU Mark jest wynikiem uśrednionym (Average CPU Mark) z danych przesłanych przez

użytkowników oprogramowania PerformanceTest. Zamawiający odrzuci ofertę bazującą na wyniku

jednostkowym (Baseline) jeżeli oferowany procesor nie uzyska wymaganej ilości punktów Average CPU

Mark. Wspierany w pełnym zakresie przez systemy Windows 10.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6.2)

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

2020-09-30, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-10-05, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: część nr : 1

W ogłoszeniu jest: ZESTAW KOMPUTEROWY - 15 szt. :KLAWIATURA- Typ klawiatury: Wyspowa

Złącze: USB Układ klawiatury: Angielski (EU) Konstrukcja powinna posiadać następujące cechy: Ciche

klawisze Ergonomiczna Kompaktowa Pełnowymiarowa Podświetlana Klawiatura powinna posiadać: - funkcję

anti-ghosting. - minimalnie 10 przycisków multimedialnych, ułatwiających obsługę gier czy filmów. Powinna

posiadać też specjalną podpórkę pod nadgarstki, składane nóżki, umożliwiające regulowanie wysokości

urządzenia, a także estetyczne podświetlenie.



W ogłoszeniu powinno być: ZESTAW KOMPUTEROWY - 15 szt. : KLAWIATURA- Typ klawiatury:

Wyspowa Złącze: USB Układ klawiatury: Angielski (EU) Konstrukcja powinna posiadać następujące

cechy: Ciche klawisze Ergonomiczna Kompaktowa Pełnowymiarowa. Powinna posiadać też specjalną

podpórkę pod nadgarstki, składane nóżki, umożliwiające regulowanie wysokości urządzenia, a także

estetyczne podświetlenie.


