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Miejsce, w ktÓryrn znajduje się zmieniany tekst: ||.1.4).
W ogloszeniu jest: Pzedmiotem zamowieniajest:|) oosTAWA sPRzĘTU KoMPUTERoWEGo WRAZ z
oPRoGRAMoWANIEM ||)|NSTALACJA I KoNFIGURACJA sPRZĘTU KoMPUTERoWEGo' |||)
PRZEPRoWADZENIE szKoLEŃ PoDsTAWY sYsTEMU oPEMCYJNEGo
| |NTERENETU zE
szczEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEMAsPEKTU BEzPIEczNEGo KoRzYSTANIA z INTERENTU WG
oP|sANEGo PRoGRAMU' |V) ZAKUP USŁUG| |NTERNETU WRAZ z AKTYWACJĄDLA 104
GOSPODARSTW DOt\4OWYCH w ramach realizowanego projektupn. eRodzina - likwidacja barier
wykluczenia cyfrowego na obszaue miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach Programu Operacyjnego
InnowacyjnaGospodarka'Działanie8-3 PzeciwdziałaniewykIuczeniucyfrowemu- e|nc|usionszczegÓłowy
opis pzedmiotu zamowieniastanowizałącznikinr 6.l, 6.||,6|||'6'|V S|Wz'''
W ogłoszeniu powinno być: Puedmiotem zamÓWieniajest:|) DoSTAWA SPRZĘTU
KoMPUTERoWEGo WRAZ z oPRoGRAMoWANIEM ||)|NsTALAcJA l KoNFlGURAoJA sPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO, III)PRZEPROWADZENIE SZKOLEN PODSTAWY SYSTEIVIUOPEMCYJNEGO I
INTERENETU zE szczEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEMAsPEKTU BEzPIEczNEGo KoRzYsTANIA z
INTERENTU WG oP|sANEGo PRoGRAMU' |V)ZAKUP USŁUG| |NTERNETU WRAZ z AKTYWACJĄ
DLA 104 GOSPODARSTW DOMOWYCH w ramach realizowanegoprcjektupn. eRodzina - likwdac.ia
barier wykluczenia cyfrowego na obszaue miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach Programu
operacyjnegoInnowacyjnaGospodarka,Dzialanie8'3 Pueciwdziałaniewyk|uczeniucyfrowemu.
elnclusionszczegÓłowyopis puedmiotuzamÓwienia stanowizałącznikinr 6.|' 6.||'6|||,6.IV SIWz'' zmiana
opisu pzedmiotu zamowienia- załączniknr 6'|'
Miejsce' w ktÓrym znajduje się zmieniany tekst: |||.1).
W ogloszeniu jest: W niniejszympostępowaniuzamawiającyżądamiesienia Wadium.1.Wykonawca
zobowiązanyjesl do Miesienia Wadiumdo dnia 20.12.2013r. do godz' 9:00 Wwysokości:częśc | 10.000
zł brutto2. Wadium może być Miesione w następującychfomach: a) pieniądzu wpłaconympzelewem na
rachunekbankowyGETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTOW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003
UWaga:Na po|eceniupze|ewu na|eżyzamieścicadnotację: Wadium - puetarg nieograniczonyna: czĘSc
| -DoSTAWĘ sPRzĘTU KoMPUTERoWEGo WRAZ z oPRoGRAMoWANIEM b) poręczeniach
bankowych Iub poręczeniach społdzielczejkasy oszczędnościowo-kredlowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniempieniężnym'c) gwarancjachbankowych,d) gwarancjachubezpieczeniowych,e)
poręczeniachudzie|anychpęez podmioty.o ktÓrychmowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia 9 listopada
2000r.(Dz' U.z2007r. Nr42 poz' 275) o utwoueniu Po|skiejAgenc'iiRozwoju Puedsiębiorczości.4.
Wadium należyWnieścpzed Upływemterminuskładaniaofert.puy czym Miesienie wad.umw pieniądzu
za pomocą pueleW bankowegozamawiającybędfie uważałza Miesione W teminie ty|koWowczas.gdy
bank prowadzącyrachunekzamawiające9opotwierdzi,że środki
zostav zaksięgowanena koncie

Zamawiającego pu ed upływemteminu składaniaofert' 5. oryginał poręczen i gwarancji na|eżyprekazać
za pokwitowan.em
do ReferatuZamÓwie Pub|icznychw Uuędzie Miasta' do pokojunr 3'|7pzed terminem
składaniaofert, a do ofertyzałączyc kserokopię. 6. Wykonawca' ktÓry nie Miesie wadium w wyznaczonym
teminie zostaniewyk|uczony'Teminowe Miesienie wadium (Wkażdejz dopuszczonychfom jego
Miesienia) zamawiający spEwdzi w ramach WłasnychczynnościproceduraInych'.
W ogłoszeniu powinno być: W niniejszympostępomniu zamawiającyŹądamiesienia Wadium.
,l.Wykonawca
zobowiązany jest do Miesienia wadium do dnia 23.12.2o13 r. do godz' 9:00 W wysokości:
część| 10.000złbrutto2' Wadium możebyc Miesione W następującychfomach: a) pieniądzuWpłaconym
pzelewem na rachunekbankowyGETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTOW:58 15600013 2323
1404 1000 0003 Uwaga:-Napo|eceniupueIeW na|eżyzamieścićadnotację: Wadium. pfetarg
nieograniczonyna: czĘSc | -ooSTAWĘ sPRZĘTU KoMPUTERoWEGo WRAZ Z
oPRoGRAMoWANIE[i| b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach społdzielczejkasy oszczędnościowo
.kredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsfe poręczeniem pieniężnym'c) gwarancjach bankowych, d)
gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzie|anych pzez podmioty. o ktorych moffi w art' 6b
ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia I listopada2000r.(DZ. U. z2007t.Nr 42poz.275) o utwoueniu PolskiejAgencji
Rozwoju Pzedsiębiorczości' 4' Wadium na|eżyMieść pued upływemterminu składaniaofert, pry czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą p.felew bankowego Zamawiający będzie uważałza Wniesione
w terminie ty|kowÓWczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi,że środkizostały
zaksięgowane na koncie zamawiającego pzed up|ywemteminu składaniaofert. 5. oryginał poręcze i
gwarancji na|eżypuekazać za pokwitowaniemdo Referatu zamowie Publicznych w Uzędzie Miasta' do
pokoju nr 317 pued teminem składaniaofert' a do ofedy załączyćkserokopię. 6. Wykonarca, ktÓry nie
miesie wadium w wyznaczonymteminie zostaniewykIuczony.Teminowe Miesienie wadium(w każdejz
dopuszczonych form jego miesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach u/asnych czynności
proceduralnych..
Miejsce, w ktÓrym znajduje się zmieniany tekst: |V.4'4).
W ogloszeniu jest: Termin składaniamioskow o dopuszczeniedo udziałuw postępowaniulub ofert:
20.12.2013godzina09:00'miejsce:Uząd Miasta PiotrkowaTrybunaIskiegoPasaż Rudowskiego10 97-300
Piotrkow Tryb. punkt infomacyjny..
W ogloszeniu powinno być: Temin składaniaMioskow o dopuszczeniedo udziałuw postępowaniuIub
olet.:23.12.2o13godzina09:00.miejsce:Uuąd Miasta PiotrkowaTrybuna|skiegoPasaż Rudowskiego10
97-300 PiotrkÓW Tryb. punkt infomacy,iny..
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