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Rybnik dn. 24.11.2020 r. 

       
Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 24.11.2020r. Nr 28/2020  

dotyczącego zakupu  i dostawy kamery termowizyjnej 
w ramach projektu „Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe 

uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego. 

_______________________________________________________________________________________ 

W dniu 24.11.2020r. osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postepowaniu dokonały zmiany treści 
w/w zapytania ofertowego:  

 
1. W rozdziale III (opis przedmiotu zamówienia) pkt. 2, ppkt. 2, wiersz 13 (dodatkowe wymagania), kolumna 2, str. 3 

wykreśla się zapis: „wbudowany aparat – min.3 Mpx”.  

W związku z powyższym w rozdziale III (opis przedmiotu zamówienia ) pkt. 2, ppkt. 2,  wiersz 13 (dodatkowe 

wymagania), kolumna 2, str. 3 otrzymuje brzmienie:  

Dodatkowe wymagania: format termogramów i zdjęć - .jpg,  
pamięć – min. 400 zdjęć,  
funkcja: obraz w obrazie,  
komunikacja – wifi, 
Wyposażenie: nieodkształcalna walizka transportowa, oprogramowanie, certyfikat 
kalibracji, bateria z ładowarką,  
kabel USB  

 

2. W załączniku nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 24.11.2020r. (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPISU 

OFEROWANEGO TOWARU)  pkt.13, str. 9 wykreśla się zapis: „wbudowany aparat – min.3 Mpx”. 

W związku z powyższym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 24.11.2020r. (OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA/ OPISU OFEROWANEGO TOWARU) pkt.13, str. 9 otrzymuje brzmienie: 

1.  

Dodatkowe wymagania: format termogramów i zdjęć - .jpg,  
pamięć – min. 400 zdjęć,  
funkcja: obraz w obrazie,  
komunikacja – wifi, 
Wyposażenie: nieodkształcalna walizka transportowa, 
oprogramowanie, certyfikat kalibracji, bateria z ładowarką,  
kabel USB 

 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia oraz zmiany treści zapytania ofertowego nr 28/2020 z dnia 24.11.2020 są wiążące dla 

uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.  

Informujemy ponadto, że w dniu 24.11.2020 r. Zamawiający dokonał zmiany treści zapytania ofertowego nr 28/2020 z 

dnia 24.11.2020  i wydłużył termin składania ofert do dnia 03.12.2020 roku do godz. 10.00. 

W załączeniu zmodyfikowany załącznik: 

3. Załącznik nr 3 wzór OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPISU OFEROWANEGO TOWARU. 

 


