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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Słupsk, Krajowy numer identyfikacyjny 59064500000, ul. Plac Zwycięstwa 3, 76200
Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 488 414, e-mail urzad@um.slupsk.pl, faks
598 488 321.
Adres strony internetowej (url): www.slupsk.pl http://bip.um.slupsk.pl
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: 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 są dostawy pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego
wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku –
dostawa urządzenia szybkiego prototypowania”. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr
5 do SIWZ oraz zestawienie wyposażenia z podziałem na szkoły stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Termin realizacji zamówienia: 56 dni od dnia zawarcia umowy.
W ogłoszeniu powinno być: 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:Przetarg nieograniczony pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru –
modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – dostawa
urządzenia szybkiego prototypowania”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja
fabrycznie nowych urządzeń szybkiego prototypowania oraz przeprowadzenie szkolenia dla szkół z
zainstalowanych sprzętów oraz oprogramowania. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
nr 5 do SIWZ oraz zestawienie wyposażenia z podziałem na szkoły stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ. Termin realizacji zamówienia: 56 dni od dnia zawarcia umowy.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.4)
W ogłoszeniu jest: TAK
W ogłoszeniu powinno być: NIE
Z up. PREZYDENTA
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