Ciechanowiec, 13.07.2018 r.
Dotyczy: Zmiany zapytania ofertowego Nr 2/2018 na: „Zakup i dostawa sprzętu
komputerowego i oprogramowania” DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
CIECHANOWCU’’
w ramach zadania „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU KINA
NA BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W FILII WINNEJPOŚWIĘTNEJ” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek
2016-2020.
Zamawiający zmienia treść zapisów zapytania ofertowego w rozdziale: II Opis przedmiotu
zamówienia które otrzymuje brzmienie:
w pkt. 2.e),
„Pakiet aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji
multimedialnych, program do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)) zapewniający pełną zgodność z plikami utworzonymi za pomocą
oprogramowania Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013 z uwzględnieniem poprawnej realizacji
użytych w nich funkcji specjalnych, makropoleceń oraz bezproblemową konwersją wszystkich
elementów i atrybutów dokumentów – 3 sztuk
w pkt. 5) Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 1 sztuka
Funkcje urządzenia

drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Technologia drukowania

laserowa (mono)

Szybkość wydruku

25 str./min.

Gramatura papieru

do 200 g/m²

Pojemność kasety

250 arkuszy lub więcej

Dodatkowe wyposażenie

Możliwość podłączenia do sieci LAN, duplex
automatyczny, USB, toner o wydajności co najmniej 10.000
kopii

w pkt. 6) Rzutnik/projektor – 1 sztuka
kontrast min. 15000:1
jasność min. 2500 ANSI lumenów
rozdzielczość min. 1024x768
obsługiwana rozdzielczość 480i 480p 576pi 720p 1080i 1080p
uchwyt sufitowy regulowany (rozsuwany do min. 1400 mm)
obsługa 3D
żywotność lampy min. 2000 godz.
częstotliwość odświeżania w poziomie (kHz) 15 – 102
proporcje obrazu 16:9
złącza: 1 x VGA input 1 x Composite In 1 x S-Video In 1 x HDMI 1 x Audio In
1 x IR Receiver 1 x USB

sygnał wideo NTSC, PAL, SECAM
poziom hałasu (dB) max. 30
pilot

Ponadto Zamawiający zmienia termin składania oferty cenowej określony w rozdziale IV pkt.
4 z dnia 16.07.2018 r. na dzień 23.07.2018 r. do godziny 12.00.

