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Gdańsk, dnia 25 maja 2018 r.  

 

Nr postępowania: PZ/21/2018/EP/EX 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. dostawa laptopów, realizowanego w ramach projektu „e-

Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w 

sektorze publicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3). 

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego:  

 

1. w rozdziale II  

 a) w pkt. 2  

przed zmianą: 
 

 

po zmianie: 
 

 

b) dodaje punkty: 

4. Zamówienie zostało podzielone na trzy części: Część I, Część II, Część III. 

5. Wykonawcy mogą złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę części. 

 

1 Laptop 

Wymagania: procesor min. 4 rdzeniowy / 8 wątkowy, min 8GB ramu, min 240GB SSD NVME, Licencja 
Windows 10, 802.11ac, podświetlana  klawiatura wyspowa (białe podświetlenie, lub możliwość 

ustawienia białego podświetlenia), matryca 13.3" FullHD IPS (lub IPS posiadający wyższą 
rozdzielczość),  Waga poniżej 1.3 kg 

2 Laptop 

Wymagania:  procesor posiadający min. 4 rdzenie / 8 wątków, min. 16GB ramu (16GB kości ramu aby 
była możliwość ewentualnej rozbudowy w razie potrzeby), dysk SSD NVME min. 240GB, bez systemu 

operacyjnego, podświetlana klawiatura (na biało lub z możliwością wyboru białego koloru), matryca 
FullHD IPS (lub IPS posiadający wyższą rozdzielczość), 802.11ac 

3 Laptop 
Wymagania: procesor min. 2 rdzeniowy, min. 8GB ramu,  min 128GB SSD,  macOS, podświetlana 

klawiatura. 

Nr części Nazwa  Ilość szt. Specyfikacja techniczna 

Część I Laptop 2 

Wymagania: procesor min. 4 rdzeniowy / 8 wątkowy, min 8GB ramu, min 240GB 
SSD NVME, Licencja Windows 10, 802.11ac, podświetlana  klawiatura wyspowa 

(białe podświetlenie, lub możliwość ustawienia białego podświetlenia), matryca 13.3" 
FullHD IPS (lub IPS posiadający wyższą rozdzielczość),  Waga poniżej 1.3 kg 

Część II Laptop 1 

Wymagania:  procesor posiadający min. 4 rdzenie / 8 wątków, min. 16GB ramu 
(16GB kości ramu aby była możliwość ewentualnej rozbudowy w razie potrzeby), 

dysk SSD NVME min. 240GB, bez systemu operacyjnego, podświetlana klawiatura 
(na biało lub z możliwością wyboru białego koloru), matryca FullHD IPS (lub IPS 

posiadający wyższą rozdzielczość), 802.11ac 

Część III Laptop 1 
Wymagania: procesor min. 2 rdzeniowy, min. 8GB ramu,  min 128GB SSD,  macOS, 

podświetlana klawiatura. 
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2. w rozdziale XII 

przed zmianą: 

W niniejszym zamówieniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

po zmianie: 

W niniejszym zamówieniu Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

3. w rozdziale XVI. pkt. 4:  

 

Przed zmianą:  

Termin składania ofert upływa z końcem dnia 28 maja 2018 r. Decyduje data wpływu do  Działu Zamówień 

Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 212 lub data wpływu wiadomości e mail na w/w adres 

poczty elektronicznej (przy wykorzystania drogi elektronicznej). 

  

Po zmianie:  

Termin składania ofert upływa z końcem dnia 01 czerwca 2018 r. Decyduje data wpływu do  Działu 

Zamówień Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 212 lub data wpływu wiadomości e mail na w/w 

adres poczty elektronicznej (przy wykorzystania drogi elektronicznej).  

 

4. w związku z powyższymi korektami zmienione zostają załączniki: Zał. nr 1 Formularz oferty oraz Zał. Nr 2 

Formularz rzeczowo-cenowy. 

 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców.  

 

 

           Z wyrazami szacunku,  

                       Piotr Markowski  
Kierownik Zespołu Realizacji i Wsparcia 

 


