Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Warszawa, dnia 14 listopada 2011 r.
DAG/262/90-2/MR/2011

ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA
OFERT
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest dostawa artykułów promocyjnych dla NCBiR (nr sprawy: 90/U/11)
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zmienia zapisy „Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia”, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie opisu produktu pn.
„pamięć przenośna typu USB”.
Było:
l.p.

Nazwa produktu + opis produktu
Pamięć przenośna typu USB

Ilość

a. Materiał: aluminiowa obudowa.

5.

b. Opis:
Pamięć USB w obudowie stylizowanej na flakonik perfum.
Obudowa aluminiowa w kolorze srebrnym. Obudowa wykonana
ze szczotkowanego aluminium. Wtyczka USB wysuwa się
automatycznie po wciśnięciu klipsa - jak długopis. Ponowne
wciśnięcie chowa wtyk USB w obudowie. Pojemność minimum
4 GB – maksymalna 8 GB.
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c. Kolor: srebrny.
d. Nadruk:
 logotyp: NCBiR lub nazwa strony: www.ncbir.gov.pl
e. Sposób nadruku: grawer.
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Jest:
l.p.

Nazwa produktu + opis produktu
Pamięć przenośna typu USB

Ilość

e. Materiał: aluminiowa lub metalowa obudowa.

5.

f. Opis:
Pamięć USB w obudowie stylizowanej na flakonik perfum lub w
innym kształcie: prostopadłościanu lub sześcianu.
Obudowa:
- aluminiowa w kolorze srebrnym lub czarnym. Obudowa
wykonana ze szczotkowanego aluminium
lub
- błyszcząca lub matowa w kolorze czarnym.
Wtyczka USB wysuwa się automatycznie po wciśnięciu klipsa jak długopis. Ponowne wciśnięcie chowa wtyk USB w obudowie.
Pojemność minimum 4 GB – maksymalna 8 GB.
g. Kolor: srebrny lub czarny.

400

h. Nadruk:
 logotyp: NCBiR lub nazwa strony: www.ncbir.gov.pl
f. Sposób nadruku: grawer.

W związku z wprowadzonymi zmianami treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4a w związku
z ust. 6 Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18 listopada 2011 r. do godz. 1200.
Miejsce, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

ZATWIERDZAM
…………………………………….
/Leszek Grabarczyk/
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