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Ogłoszenie nr 540007348-N-2019 z dnia 11-01-2019 r. 

 

Łomża: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 499430-N-2019  

Data: 2019-01-07 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, Krajowy numer identyfikacyjny 

18273900000, ul. ul. Przykoszarowa  22, 18400   Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 

0-86 2186239, e-mail jkocon@poczta.onet.pl, faks 0-86 2186239.  

Adres strony internetowej (url): bip.zsmio.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-01-15, godzina: 10:30,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-01-18, godzina: 10:30,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II.  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie u 

Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni szkolnych w 

budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Łomży przy ul. Przykoszarowej 22. Przedmiot zamówienia został podzielony 

na 10 (słownie: dziesięć) części zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do 

SIWZ. Dostarczane urządzenia mają być skonfigurowanie w taki sposób, żeby były gotowe 

do wykonywania pomiarów, badań i innych zadań zgodnie z ich przeznaczeniem. Część 1 - 

Zestawy komputerowe – 9 sztuk; Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu. 

Część 2 - Ploter laserowy – 1 sztuka; Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu, 

montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w budynku Zamawiającego oraz 

przeprowadzenie instruktażu minimum 8 godzinnego dla min. 2 operatorów-dydaktyków z 

zakresu użytkowania i obsługi plotera laserowego CNC; Część 3 – Zestaw do badania maszyn 

elektrycznych- 1 sztuka; Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu, montażu i 

uruchomieniu przedmiotu zamówienia w budynku Zamawiającego oraz przeprowadzenie 

instruktażu z zakresu użytkowania i obsługi dostarczonego zestawu; Część 4 – Oscyloskopy 

cyfrowe z multimetrem – 6 sztuk; Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu. 

Cześć 5 – Sterowniki PLC wraz z panelami operatorskimi i oprogramowaniem – 3 sztuki; 

Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu. Część nr 6 - Stacja lutownicza hotair i 



Projekt: "Kształcimy umiejętności praktyczne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
 

Wnioskodawca: 

Miasto Łomża 

pl. Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

e-mail: ratusz@um.lomza.pl  

tel.: (86) 215 67 00 

http://www.lomza.pl 

Realizator Projektu: 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących  

Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży 

ul. Przykoszarowa 22; 18-400 Łomża 

e-mail: sekretariat@zsmio.pl 

tel.: +48 (86) 219-87-93 

fax: +48 (0-86) 218-62-39 

http://www.zsmio.pl                                                           Strona 2 z 2 
  

grotowa - 4 sztuki; Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu. Część nr 7 - Stacja 

rozlutowująca- rozlutownica - 2 sztuki; Zamówienie polega na dostawie zamówionego 

sprzętu. Część nr 8 - Stołowa lupa z podświetleniem LED - sztuk 2; Zamówienie polega na 

dostawie zamówionego sprzętu. Część nr 9 - Stacja lutownicza do elementów BGA, SMD - 

sztuk 2; Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu. Część nr 10 - Zasilacze 

laboratoryjne. Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu.  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, 

uruchomienie u Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu stanowiącego wyposażenie 

pracowni szkolnych w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży przy ul. Przykoszarowej 22. Przedmiot 

zamówienia został podzielony na 10 (słownie: dziesięć) części zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ oraz zmianą wybranych parametrów technicznych dla 

części 1 wskazanej w aktualizacji załącznika nr 4 do SIWZ - opisu przedmiotu zamówienia. 

Dostarczane urządzenia mają być skonfigurowanie w taki sposób, żeby były gotowe do 

wykonywania pomiarów, badań i innych zadań zgodnie z ich przeznaczeniem. Część 1 - 

Zestawy komputerowe – 9 sztuk; Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu. 

Część 2 - Ploter laserowy – 1 sztuka; Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu, 

montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w budynku Zamawiającego oraz 

przeprowadzenie instruktażu minimum 8 godzinnego dla min. 2 operatorów-dydaktyków z 

zakresu użytkowania i obsługi plotera laserowego CNC; Część 3 – Zestaw do badania maszyn 

elektrycznych- 1 sztuka; Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu, montażu i 

uruchomieniu przedmiotu zamówienia w budynku Zamawiającego oraz przeprowadzenie 

instruktażu z zakresu użytkowania i obsługi dostarczonego zestawu; Część 4 – Oscyloskopy 

cyfrowe z multimetrem – 6 sztuk; Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu. 

Cześć 5 – Sterowniki PLC wraz z panelami operatorskimi i oprogramowaniem – 3 sztuki; 

Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu. Część nr 6 - Stacja lutownicza hotair i 

grotowa - 4 sztuki; Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu. Część nr 7 - Stacja 

rozlutowująca- rozlutownica - 2 sztuki; Zamówienie polega na dostawie zamówionego 

sprzętu. Część nr 8 - Stołowa lupa z podświetleniem LED - sztuk 2; Zamówienie polega na 

dostawie zamówionego sprzętu. Część nr 9 - Stacja lutownicza do elementów BGA, SMD - 

sztuk 2; Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu. Część nr 10 - Zasilacze 

laboratoryjne. Zamówienie polega na dostawie zamówionego sprzętu.  

 

 


