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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zadanie Nr 1 dostawa

generatorów, multimetrów, częstościomierzy przeznaczonych do laboratorium mikrofalowego

przeznaczonego do wspomagania procesu dydaktycznego 2) Zadanie Nr 2 dostawa projektorów,

drukarki, niszczarki i konwertorów przeznaczonych do doposażenia laboratorium teledetekcji i

wspomagania realizacji zadań dydaktycznych przez pracowników naukowych wymienionego

laboratorium, 3) Zadanie Nr 3 dostawa stacji lutowniczych przeznaczonych do pracowni w

których realizowany jest proces dydaktyczny w zakresie praktycznej nauki budowy urządzeń
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elektronicznych ze studentami, 4)Zadanie Nr 4 dostawa akcesoriów mikrofalowych

przeznaczonych do praktycznej realizacji procesu dydaktycznego w Zakładzie Mikrofal.

Szczegółowe parametry techniczne, wymagania i zamawianą ilość opisano w Załącznikach nr

3, 3A, 3B i 3C do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,

rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zadanie Nr 1

dostawa generatorów, multimetrów, częstościomierzy i oscyloskopów, przeznaczonych do

laboratorium mikrofalowego przeznaczonego do wspomagania procesu dydaktycznego 2)

Zadanie Nr 2 dostawa projektorów, drukarki, niszczarki i konwertorów przeznaczonych do

doposażenia laboratorium teledetekcji i wspomagania realizacji zadań dydaktycznych przez

pracowników naukowych wymienionego laboratorium, 3) Zadanie Nr 3 dostawa stacji

lutowniczych przeznaczonych do pracowni w których realizowany jest proces dydaktyczny w

zakresie praktycznej nauki budowy urządzeń elektronicznych ze studentami, 4)Zadanie Nr 4

dostawa akcesoriów mikrofalowych przeznaczonych do praktycznej realizacji procesu

dydaktycznego w Zakładzie Mikrofal. Szczegółowe parametry techniczne, wymagania i

zamawianą ilość opisano w Załącznikach nr 3, 3A, 3B i 3C do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: Dostawa generatorów, multimetrów, częstościomierzy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatorów, multimetrów,

częstościomierzy przeznaczonych do laboratorium mikrofalowego przeznaczonego do

wspomagania procesu dydaktycznego. Szczegółowe parametry techniczne, wymagania i

zamawianą ilość opisano w Załącznikach nr 3 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: Dostawa generatorów, multimetrów,

częstościomierzy i oscyloskopów 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,

rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
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wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa

generatorów, multimetrów, częstościomierzy i oscyloskopów, przeznaczonych do

laboratorium mikrofalowego przeznaczonego do wspomagania procesu dydaktycznego.

Szczegółowe parametry techniczne, wymagania i zamawianą ilość opisano w Załącznikach

nr 3 do SIWZ.
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