SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójpole 21,61- 693 Poznań

Poznań, dnia 22 sierpnia 2017 r.

ZF^373-Q2/17
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Zamawiający publikuje zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
W wyniku odpowiedzi na odwołanie Zamawiający dokonuje zmiany kryteriów oceny ofert:

Część 1 - Komputer typ 1.
Pkt. 13.2 SIWZ:
Jest:

TABELA KRYTERIÓW
Nazwa kryterium
Waga w %
Cena oferty
60 %
Przedłużony okres gwarancji 10 %
Pojemność zainstalowanego
dysku SSD
Możliwość rozbudowy
maksymalnej pamięci RAM
Zainstalowana pamięć RAM

10 %
10 %
10 %

3owinno być:
TABELA KRYTERIÓW
Nazwa kryterium
Cena oferty

60%

Przedłużony okres gwarancji

10%

Pojemność zainstalowanego dysku
SSD
Możliwość rozbudowy maksymalnej
pamięci RAM
Zainstalowana pamięć RAM

10%
2%

Obudowa beznarzędziowa
Dysk beznarzędziowy
Złącza USB
Ilość gniazd PCI

3%
3%
2%
5%

Waga w %

5%

Jest:

Kryterium: Możliwość rozbudowy pamięci RAM (RRAM^
W tym kryterium oferta może uzyskać do 10 punktów procentowych.
Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje możliwość rozbudowy pamięci RAM:
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 16 GB - 0 pkt,
- Możliwośćrozbudowy pamięci RAM do min. 32 GB i więcej~T0 pkt,
Wykonawca w formularzu ofertowym - wg załącznika nr 1 do SIWZ winien
podać wartość do jakiej istnieje możliwość rozbudowy pamięci RAM
zaoferowanego komputera

UWAGA:
Podanie możliwości rozbudowy pamięci RAM mniejszej niż 16 GB lub brak podania
możliwości rozbudowy pamięci RAM w formularzu ofertowym będzie skutkować
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Rozbudowa pamięci
RAM
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty
RRAM= —--------- ------------ ----- ------------ ------ xl00 x 10%
10

Powinno być:

Kryterium: Możliwość rozbudowy pamięci RAM (RRAM)
W tym kryterium oferta może uzyskać do 2 punktów procentowych.
Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje możliwość rozbudowy pamięci RAM:
- Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 16 GB - 0 pkt,
- Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 32 GB i więcej - 2 pkt,
Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać wartość do jakiej istnieje możliwość
rozbudowy pamięci RAM zaoferowanego komputera

UWAGA:
Podanie możliwości rozbudowy pamięci RAM mniejszej niż 16 GB lub brak podania
możliwości rozbudowy pamięci RAM w formularzu ofertowym będzie skutkować
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Rozbudowa pamięci
RAM

2

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty
RRAM=------------------------------------------------ xl00 x 2%
2

Jest:
Kryterium: Zainstalowana pamięć RAM (ZRAM): W tym kryterium oferta może
uzyskać do 10 punktów procentowych
W celu oceny ofert w ramach powyższego kryterium Zamawiający na podstawie
zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy pojemności zainstalowanej pamięci RAM
przedmiotu zamówienia, przypisze odpowiednią ilość punktów według następujących
założeń:
- zainstalowana pamięć RAM 4 GB - 0 pkt
- zainstalowana pamięć RAM 8 GB i więcej - 10 pkt
Wykonawca w formularzu ofertowym - wg załącznika nr 1 do SIWZ winien
podać pojemność zainstalowanej pamięci RAM zaoferowanego komputera
UWAGA:
Podanie pojemności zainstalowanej pamięci RAM mniejszej niż 4 GB lub brak podania
pojemności zainstalowanej pamięci RAM w formularzu ofertowym będzie skutkować
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Zainstalowana
pamięć RAM.
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty
ZRAM= -.............. ................................................... xl00 x 10%
10

Powinno być:

Kryterium: Zainstalowana pamięć RAM (ZRAM): W tym kryterium oferta może uzyskać
do 5 punktów procentowych
W celu oceny ofert w ramach powyższego kryterium Zamawiający na podstawie
zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy pojemności zainstalowanej pamięci RAM przedmiotu
zamówienia, przypisze odpowiednią ilość punktów według następujących założeń:
- zainstalowana pamięć RAM 4 GB - 0 pkt
- zainstalowana pamięć RAM 8 GB i więcej - 5 pkt

Wykonawca w formularzu ofertowym - wg załącznika nr 1 do SIWZ winien
podać pojemność zainstalowanej pamięci RAM zaoferowanego komputera
UWAGA:
Podanie pojemności zainstalowanej pamięci RAM mniejszej niż 4 GB lub brak podania
pojemności zainstalowanej pamięci RAM w formularzu ofertowym będzie skutkować
3

odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Zainstalowana pamięć
RAM.
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty
ZRAM=..................................................5

xl00x 5%

Zamawiający dodaje:

Kryterium: Obudowa beznarzędziowa (OB): W tym kryterium oferta może uzyskać do 3
punktów procentowych
W celu oceny ofert w ramach powyższego kryterium Zamawiający na podstawie
zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy zaoferowanego rodzaju obudowy przedmiotu
zamówienia, przypisze odpowiednią ilość punktów według następujących założeń:
- obudowa, w której do otwarcia będą wykorzystane przynajmniej: narzędzia, wkręty, śruby
motylkowe, śruby moletowe - 0 pkt
- obudowa beznarzędziowa, w której do otwarcia nie będą wykorzystane narzędzia, wkręty,
śruby motylkowe, śruby moletowe, - 3 pkt

UWAGA:
Brak podania w ofercie informacji o rodzaju obudowy przedmiotu zamówienia będzie
skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Obudowa
beznarzędziowa
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty
OB=................................................................ xl00 x 3%
3

Kryterium: Dysk beznarzędziowy (DB): W tym kryterium oferta może uzyskać do 3
punktów procentowych
W celu oceny ofert w ramach powyższego kryterium Zamawiający na podstawie
zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy zaoferowanego rodzaju sposobu montażu i demontażu
dysku twardego przedmiotu zamówienia, przypisze odpowiednią ilość punktów według
następujących założeń:
- dysk twardy do którego montażu są wykorzystane narzędzia, wkręty, śruby motylkowe,
śruby moletowe lub jest przykręcany do obudowy lub kasety za pomocą jakichkolwiek,
wkrętów, śrub czy nakrętek w tym śrub motetowych, motylkowych - 0 pkt
- dysk twardy, którego demontaż nie wymaga użycia narzędzi lub odkręcania jakichkolwiek
śrub czy nakrętek - 3 pkt
4

UWAGA:
Brak podania w ofercie informacji o rodzaju montażu dysku przedmiotu zamówienia
będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Dysk beznarzędziowy
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty
DB=...................................... -........................ xl00 x 3%
3

Kryterium: Ilość gniazd USB (USB): W tym kryterium oferta może uzyskać do 2 punktów
procentowych
W celu oceny ofert w ramach powyższego kryterium Zamawiający na podstawie
zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy ilości wbudowanych portów USB przedmiotu
zamówienia, przypisze odpowiednią ilość punktów według następujących założeń:
- wbudowanych min. 6x portów USB, z czego min.4 z tyłu obudowy komputera i min. 2 z
przodu obudowy komputera, z ogólnej liczby gniazd minimum 4 gniazda USB 3.0 - 0 pkt
- wbudowanych min. 8 portów USB z czego min. po 4 z tyłu i przodu obudowy komputera, z
ogólnej liczby gniazd minimum 4 gniazda USB 3.0-2 pkt
UWAGA:
Brak podania w ofercie informacji o ilości, rozmieszczeniu i rodzaju portów USB
przedmiotu zamówienia będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Ilość gniazd USB
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty
USB=------------------------------------------------ xl00 x 2%
2

Kryterium: Ilość gniazd PCI-Express (PCI): W tym kryterium oferta może uzyskać do 5
punktów procentowych
W celu oceny ofert w ramach powyższego kryterium Zamawiający na podstawie
zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy ilości gniazd PCI-Express przedmiotu zamówienia,
przypisze odpowiednią ilość punktów według następujących założeń:
- zainstalowane min.2 złącza PCI-Express w tym min 1 złącze PCI-Expressxl6 Gen 3-0 pkt
- zainstalowane min 3 złącza PCI-Express i więcej w tym min 1 złącze PCI-Expressxl6 Gen
3-5 pkt
UWAGA:
Brak podania w ofercie informacji o ilości gniazd PCI-Express przedmiotu zamówienia
będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
5

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium: Ilość gniazd PCIExpress.
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty
x 100 x 5%

PCI=
5
Jest:

3.

3.

Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty w części 1:
Ko = C + G +SSD+ RRAM +ZRAM gdzie:
C - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Cena brutto";
G - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Przedłużony okres gwarancji
SSD - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Pojemność dysku SSD"
RRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Możliwość rozbudowy pamięci RAM"
ZRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Zainstalowana pamięć RAM"
Ko - ilość punktów oferty badanej
Powinno być:
Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty w części 1:
Ko = C + G +SSD+ RRAM +ZRAM+OB+DB+USB+PCI gdzie:
C - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Cena brutto";
G - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Przedłużony okres gwarancji
SSD - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Pojemność dysku SSD”
RRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Możliwość rozbudowy pamięci RAM"
ZRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Zainstalowana pamięć RAM”
OB - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Obudowa beznarzędziowa”
DB - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Dysk beznarzędziowy”
USB - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Ilość gniazd USB”
PCI - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Ilość gniazd PCI-Express”

Część 2 - Komputer AlllnOne typ 1
Jest:

TABELA KRYTERIÓW
Nazwa kryterium
Waga w %
Cena oferty
60 %
Możliwość regulacji
wysokości min lOOmm
Pojemność
zainstalowanego dysku
SSD
Możliwość rozbudowy
maksymalnej pamięci
RAM
Zainstalowana pamięć
RAM

10 %
10 %
10 %
10 %
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Powinno być:

TABELA KRYTERIÓW
Nazwa kryterium
Waga w %
Cena oferty
60 %
Możliwość regulacji
wysokości min lOOmm
Pojemność
zainstalowanego dysku
SSD
Możliwość rozbudowy
maksymalnej pamięci
RAM
Zainstalowana pamięć
RAM
Regulacja kąta
nachylenia
BIOS - Wgląd w
system zbierania
logów z możliwością
czyszczenia logów
Bios - sekwencje
bootowania (BSB)
Test - LCD

10 %
10 %
2%
10 %
2%
2%

2%
2%

Jest:

Kryterium: Możliwość rozbudowy pamięci RAM (RRAM^
W tym kryterium oferta może uzyskać do 10 punktów procentowych.
Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje możliwość rozbudowy pamięci RAM:
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 16 GB - 0 pkt,
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 32 GB i więcej - 10 pkt,
Wykonawca w formularzu ofertowym - wg załącznika nr 1 do SIWZ winien
podać wartość do jakiej istnieje możliwość rozbudowy pamięci RAM
zaoferowanego komputera.
UWAGA:
Podanie możliwości rozbudowy pamięci RAM mniejszej niż 16 GB lub brak podania
możliwości rozbudowy pamięci RAM w formularzu ofertowym będzie skutkować
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Rozbudowa pamięci
RAM
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty
RRAM= —----------------------------------------------- xl00 x 10%
10
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Powinno być:

Kryterium: Możliwość rozbudowy pamięci RAM (RRAM)
W tym kryterium oferta może uzyskać do 2 punktów procentowych.
Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje możliwość rozbudowy pamięci RAM:
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 16 GB - 0 pkt,
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 32 GB i więcej - 2 pkt,
Wykonawca w formularzu ofertowym - wg załącznika nr 1 do SIWZ winien
podać wartość do jakiej istnieje możliwość rozbudowy pamięci RAM
zaoferowanego komputera.
UWAGA:
Podanie możliwości rozbudowy pamięci RAM mniejszej niż 16 GB lub brak podania
możliwości rozbudowy pamięci RAM w formularzu ofertowym będzie skutkować
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Rozbudowa pamięci
RAM
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty
RRAM=................................................................... xl00 x 2%
2

Zamawiający dodaje:

Kryterium: Regulacja kata nachylenia (RKN1
W tym kryterium oferta może uzyskać do 2 punktów procentowych.
Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje możliwość regulacji kąta nachylenia
matrycy:
w zakresie min -4 stopnie do przodu oraz min 20 stopni do tyłu - 0 pkt,
w zakresie min -4 stopnie do przodu i więcej oraz min 25 stopni do tyłu i więcej 2 pkt,
UWAGA:
Brak podania informacji o zakresie regulacji kąta nachylenia matrycy
przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym będzie skutkować
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Regulacja kąta
nachylenia
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty
RKN=........................................................ .......... xl00 x 2%
2
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Kryterium: Bios - system zbierania logów fBLOG)
W tym kryterium oferta może uzyskać do 2 punktów procentowych.
Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje funkcjonalność polegającą na
wykonaniu z poziomu BIOS przedmiotu zamówienia możliwość wglądu w system
zbierania logów z możliwością ich czyszczenia:
brak możliwości wglądu w system logów z poziomu BIOS - 0 pkt,
możliwość wglądu w system logów z poziomu BIOS - 2 pkt,
UWAGA:
Brak podania informacji o możliwości lub braku możliwości wglądu w system
logów z poziomu BIOS przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym będzie
skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: Bios - System
Zbierania Logów
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty
BLOG=................................................................... xl00 x 2%
2

Kryterium: Bios - sekwencje bootowania (BSBI
W tym kryterium oferta może uzyskać do 2 punktów procentowych.
Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje funkcjonalność polegającą na
możliwości zdefiniowania w BIOS przedmiotu zamówienia trzech sekwencji bootujących
(podstawowa, WOL, po awarii):
brak możliwości zdefiniowania sekwencji bootowania w BIOS - 0 pkt,
możliwość zdefiniowania sekwencji bootowania w BIOS - 2 pkt,
UWAGA:
Brak podania informacji o możliwości lub braku możliwości zdefiniowania
sekwencji bootowania w BIOS przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym
będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium: Bios - Sekwencje
bootowania.
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty
BLOG=................................................................... xl00 x 2%
2

Kryterium: Test matrycy LCD (TLCD)
W tym kryterium oferta może uzyskać do 2 punktów procentowych.
Zamawiający przyzna Wykonawcy, który zaoferuje w zintegrowanym systemie
diagnostycznym przedmiotu zamówienia możliwość wykonywania testu matrycy LCD
(generowanie obrazów testowych):
Brak możliwości wykonywania testu matrycy przez zintegrowany system
diagnostyczny - 0 pkt,
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Możliwość wykonywania testu matrycy przez zintegrowany system diagnostyczny
- 2 pkt,
UWAGA:
Brak podania informacji o możliwości lub braku możliwości wykonywania testu
matrycy przez zintegrowany system diagnostyczny przedmiotu zamówienia w
formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 ze zm.).
Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.
Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium: Test matrycy LCD
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty
TLCD=...............................—........... ................... xl00 x 2%
2

Jest:

3.

Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty w części 2:
Ko = C + RW +SSD+ RRAM +ZRAM gdzie:
C - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Cena brutto";
RW - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Możliwość regulacji wysokości w
zakresie min 100 mm";
SSD - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Pojemność dysku SSD"
RRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Możliwość rozbudowy pamięci RAM"
ZRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Zainstalowana pamięć RAM"
Ko - ilość punktów oferty badanej.

Powinno być:

3. Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty w części 2:
Ko = C + RW +SSD+ RRAM +ZRAM + RKN + BLOG + BSB+TLCD
gdzie:
C - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Cena brutto";
RW - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Możliwość regulacji wysokości w
zakresie min 100 mm";
SSD - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Pojemność dysku SSD"
RRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Możliwość rozbudowy pamięci RAM"
ZRAM - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Zainstalowana pamięć RAM"
RKN - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Regulacja kąta nachylenia"
BLOG - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Bios - system zbierania logów"
BSB - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Bios - sekwencje bootowania"
TLCD - ocena punktowa uzyskana w kryterium „Test matrycy LCD”
Ko - ilość punktów oferty badanej.
W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający publikuje na stronie internetowej
uaktualniony Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy oraz uaktualniony Załącznik nr 2 - Opis
przedmiotu zamówienia.
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Na podstawie art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża
termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert: 11 września 2017 r. do godz. 11:00.

Nowy termin otwarcia ofert: 11 września 2017 r. o godz. 11:30.
Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego - pokój nr 400 (IV piętro).

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmian w pkt. 10.17, 11.1, 11.4 poprzez
zmianę daty z 07 września 2017 r. na 11 września 2017 r.

Marcin Piotrowicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
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