
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup sprzętu, oprogramowania wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji sieci LAN oraz przeprowadzenie szkoleń”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO ULANÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409488

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 5

1.4.2.) Miejscowość: Ulanów

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-410

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 158763041

1.4.8.) Numer faksu: 158763053

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ulanow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulanow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379308/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-05 15:09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00378948/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1) Część I – Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
a) Zakup wraz z dostawą 20 zestawów komputerowych i laptopa wraz
z oprogramowaniem;
b) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego; 
c) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w ramach wskazanej części został zawarty w załączniku nr 1a do SWZ. 

2) Część II – Zakup wraz z dostawą i instalacją serwera 
a) Zakup serwera wraz z oprogramowaniem;
b) Zakup urządzenia – zapory UTM wraz z oprogramowaniem; 
c) Zakup urządzenia NAS wraz z oprogramowaniem do backupu;
d) Zakup zasilacza UPS do serwerowni;
e) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w ramach wskazanej części został zawarty w załączniku nr 1b do SWZ.

3) Część III – Modernizacja wewnętrznej instalacji sieci LAN 
a) Modernizacja sieci LAN w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”;
b) Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do inspekcji obiektu
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w celu szczegółowego zapoznania się z zakresem prac; 
c) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w ramach wskazanej części został zawarty w załączniku nr 1c do SWZ.

4) Część IV – Edukacja cyfrowa dla urzędników 
a) Szkolenia stacjonarne dla pracowników w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania, obejmujące m.in.
zakres: 
 podstawowe zasady pracy ze sprzętem komputerowym, 
 podstawowe zasady użytkowania edytora tekstu (formatowanie dokumentu, malarz formatów, marginesy i akapity,
formatowanie tabel, łączenie komórek), 
 podstawowe zasady użytkowania arkusza kalkulacyjnego (formatowanie komórek, łączenie i rozdzielanie komórek, malarz
formatów, wprowadzanie formuł, arkusze, kopiowanie arkuszy między dokumentami, skalowanie wydruku); 
b) Szkolenie stacjonarne w siedzibie Zamawiającego (wymagana jest obecność osoby prowadzącej szkolenie w miejscu
jego prowadzenia);
c) Szkolenie nie może być ograniczone czasowo i musi obejmować udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania zadane
przez uczestników;
d) Wykonawca zobowiązany jest przygotować listę obecności dla uczestników szkolenia;
e) Szkolenie jednodniowe, trwające minimum 3 godziny przeprowadzone w dwóch turach ( I tura godz. 8-11, II tura 12-15).

Po zmianie: 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z modernizacją wewnętrznej
instalacji sieci LAN oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników :
„Zakup sprzętu, oprogramowania wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji sieci LAN oraz przeprowadzenie szkoleń”

a) Zakup wraz z dostawą 20 zestawów komputerowych i laptopa wraz
z oprogramowaniem;
b) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego; 
c) Zakup serwera wraz z oprogramowaniem;
d) Zakup urządzenia – zapory UTM wraz z oprogramowaniem; 
e) Zakup urządzenia NAS wraz z oprogramowaniem do backupu;
f) Zakup zasilacza UPS do serwerowni;
g) Modernizacja wewnętrznej instalacji sieci LAN;
h) Szkolenia stacjonarne dla pracowników w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania;
a) Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest do inspekcji obiektu
w celu szczegółowego zapoznania się z zakresem prac; 
b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w ramach wskazanej części został zawarty w załącznikach nr 1a.1b.1c do
SWZ.
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