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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343941-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Komputery przenośne
2014/S 195-343941

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17a, Osoba do
kontaktów: Justyna Jaworska-Pietraszko, Poznań60-844, POLSKA. Tel.:  +49

618412788. Faks:  +49 618412744. E-mail: j.jaworska@wielkopolska.policja.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.10.2014, 2014/S 188-331505)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:30213100, 30192113, 30232110
Komputery przenośne
Wkłady drukujące
Drukarki laserowe
Zamiast:

VI.3) Informacje dodatkowe:
Inne wymagane dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zawierający istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy tj.
ceny oraz parametry techniczne oferowanego sprzętu (należy podać nazwę i/lub typ i/lub model oraz Model/Part numer, a
w przypadku gdy nie występuje Model/Part numer – inne wyczerpujące dane umożliwiające Zamawiającemu identyfikację
konkretnego produktu) – których brak nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, o treści określonej w
załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest w oznaczonych przez Zamawiającego miejscach formularza
ofertowego parametry techniczne oferowanego sprzętu (należy podać nazwę i/lub typ i/lub model oraz Model/Part
numer, a w przypadku gdy nie występuje Model/Part numer – inne wyczerpujące dane umożliwiające Zamawiającemu
identyfikację konkretnego produktu), w celu weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. Wykonawca dla każdego
rodzaju sprzętu może określić min. jeden a maks. 2 produkty spełniające minimalne parametry techniczne opisane
przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca wskazując 2 typy produktu tj. Typ A i Typ B może
zaproponować tylko 1 cenę.
Powinno być:

VI.3) Informacje dodatkowe:
Inne wymagane dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zawierający istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy
tj. ceny oraz parametry techniczne oferowanego sprzętu (należy podać nazwę i/lub typ i/lub model oraz Model/Part
numer, a w przypadku gdy nie występuje Model/Part numer – inne wyczerpujące dane umożliwiające Zamawiającemu
identyfikację konkretnego produktu) – których brak nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, o treści
określonej w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest w oznaczonych przez Zamawiającego miejscach
formularza ofertowego wskazać parametry techniczne oferowanego sprzętu (należy podać nazwę i/lub typ i/lub model
oraz Model/Part numer, a w przypadku gdy nie występuje Model/Part numer – inne wyczerpujące dane umożliwiające
Zamawiającemu identyfikację konkretnego produktu), w celu weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.
Inne dodatkowe informacje
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Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


