
Numer ogłoszenia: 78646 - 2011; data zamieszczenia: 14.04.2011 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 70700 - 2011 data 08.04.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław, woj. 

wielkopolskie, tel. 65 54 78 478. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

 W ogłoszeniu jest: 7. Komputer - wymagania minimalne: procesor o częstotliwości 4 

GHz; pamięć 2 GB RAM DDR2; dysk twardy o pojemności 320 GB; wbudowana 

karta graficzna i dźwiękowa; nagrywarka DVD; 6 portów USB; wbudowana karta 

sieciowa - 1 szt. Drukarka atramentowa - rozdzielczość 6000 x 1200 dpi; szybkość 

druku w czerni 25 str/min.; panel sterowania; czytnik kart - 1 szt. Monitor LSD; 17 

cali; kontrast 1000:1; czas reakcji maks. 4 ms; wbudowany głośnik - 1 szt. Klawiatura 

i mysz optyczna. Pakiet programów aplikacji biurowych zawierający minimum 

edytora tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych (np. MS 

Office lub równoważny), system operacyjny (np. Windows XP lub równoważny). 

 W ogłoszeniu powinno być: 7. Komputer - wymagania minimalne: procesor o 

częstotliwości 2,9 GHz; pamięć 2 GB RAM DDR2; dysk twardy o pojemności 320 

GB; karta graficzna i dźwiękowa; nagrywarka DVD; 6 portów USB; karta sieciowa - 1 

szt. Drukarka atramentowa - wymagania min: rozdzielczość 1200 dpi; szybkość druku 

w czerni 22 str/min.; czytnik kart. Monitor LSD; 17 cali; kontrast 1000:1; czas reakcji 

maks. 4 ms; wbudowany głośnik - 1 szt. Klawiatura i mysz optyczna Pakiet 

programów aplikacji biurowych zawierający minimum edytora tekstu, arkusz 

kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych (np. MS Office lub 

równoważny), system operacyjny (np. Windows XP lub równoważny).. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

 W ogłoszeniu jest: 10. Ekran przenośny, ręcznie rozwijany wraz ze statywem o 

wymiarach 210 x 210 cm. Projektor - minimalne wymagania: rozdzielczość 1024 x 

768; jasność 2200 ANSI Lumenów; kontrast 3000:1; technologia LCD; wielkość 

obrazu przekątna 0,58 - 7,7 m; dystans (odległość od ekranu) 1,00 - 11,00 m wraz z 

okablowaniem do laptopa. Laptop - wymagania minimalne: procesor czterordzeniowy; 

pamięć podręczna 6 MB; matryca 17 cali; pamięć RAM 4GB; dysk twardy 640 GB; 

karta graficzna 1GB; wbudowana kamera; Bluetooth. 

 W ogłoszeniu powinno być: 10. Ekran przenośny - minimalne wymagania: ręcznie 

rozwijany wraz ze statywem o wymiarach 210 x 210 cm Projektor - minimalne 

wymagania: rozdzielczość 1024 x 768; jasność 2200 ANSI Lumenów; kontrast 

2000:1; technologia LCD; wielkość obrazu 25-300 cali; dystans (odległość od ekranu) 

0,6 - 11,00 m wraz z okablowaniem do laptopa, Laptop - wymagania minimalne: 



procesor czterordzeniowy; pamięć podręczna 6 MB; matryca 17cali; pamięć RAM 

4GB; dysk twardy 640 GB; karta graficzna 1GB; wbudowana kamera; Bluetooth. 

 


