
 

     
Dane Zamawiającego:                     Koszalin, 28.09.2018 r. 
Meden-Inmed Sp. z o.o. 
ul. Wenedów 2 
75-847 Koszalin 
 
 

ZMIANA  SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA 
- zapytanie ofertowe nr 7_RPOWZ_1.8_2018 

 
 
Zamawiający niniejszym informuje, iż w dniu 28.09.2018 doprecyzowany został przedmiot zamówienia 
- opis  

 

ZAKRES ZMIAN: 

 

  Zapytanie ofertowe  

 

Punkt 3.2. Specyfikacja techniczna określająca minimalne wymagania dla dostarczanego 

sprzętu: 

 

d) Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy    - kryterium: Odczytywane kody kreskowe 

 

zapis przed zmianą: 

Kryterium Wartości minimalne do spełnienia 

Odczytywane kody kreskowe 1D lub 2D 

 

 

zapis po zmianie: 

 

Kryterium Wartości minimalne do spełnienia 

Odczytywane kody kreskowe 1D i 2D 

 

 

Punkt 3.4 Dodatkowe wymagania - dodano podpunkt d. 

 

zapis po zmianie: 

d. Zamawiający wymaga możliwości telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

 

 

 



 

 

 Załącznik nr 3 – Arkusz zgodności ze specyfikacją techniczną  
 
Punkt d) Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy    - kryterium: Odczytywane kody 

kreskowe 
 

zapis przed zmianą: 

Kryterium Wartości minimalne do spełnienia 
Oferowane parametry 
(wymagane podanie dla 

każdego kryterium) 

Odczytywane kody 
kreskowe 

1D lub 2D 
 

 

zapis po zmianie: 

 
Kryterium 

 
Minimalne wymagania 

Oferowane parametry/ 
wymagane podanie 
modelu i symbolu 

Odczytywane kody 
kreskowe 

1D i 2D 
 

 

 

Punkty od a) do d) - uszczegółowienie poprzez wskazanie producenta oraz seria/typ/model oraz  

zamieszczenie kryterium  dodatkowe wymagania 

zapisy po zmianie: 

 

a) Terminal kodów kreskowych 

 

PRODUCENT: …………………………………………… 

 

SERIA/TYP/MODEL: ………………………………….. 

 

 
Kryterium 

 
Minimalne wymagania 

Oferowane parametry/ 
wymagane podanie 
modelu i symbolu 

Dodatkowe 
wymagania 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu 
numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub 
jego przedstawiciela. 

 

 

b) 4 – portowa stacja dokująca do ładowania terminali: 

 

PRODUCENT: …………………………………………… 

 

SERIA/TYP/MODEL: ………………………………….. 



 

 

 
Kryterium 

 
Minimalne wymagania 

Oferowane parametry/ 
wymagane podanie 
modelu i symbolu 

Dodatkowe 
wymagania 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu 
numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub 
jego przedstawiciela. 

 

 

c) drukarka etykiet biurkowa: 

 

PRODUCENT: …………………………………………… 

 

SERIA/TYP/MODEL: ………………………………….. 

 

 
Kryterium 

 
Minimalne wymagania 

Oferowane parametry/ 
wymagane podanie 
modelu i symbolu 

Dodatkowe 
wymagania 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu 
numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub 
jego przedstawiciela. 

 

 

d) czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy 

 

PRODUCENT: …………………………………………… 

 

SERIA/TYP/MODEL: ………………………………….. 

 

 
Kryterium 

 
Minimalne wymagania 

Oferowane parametry/ 
wymagane podanie 
modelu i symbolu 

Dodatkowe 
wymagania 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu 
numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub 
jego przedstawiciela. 

 

 

 

Poprzednie pliki  Zapytanie ofertowe i Załącznik nr 3 usunięto i umieszczono aktualne, poprawione 

dokumenty. 

Pozostała treść dokumentów postępowania pozostała bez zmian.  

Wydłużono również termin składania ofert o 1 dzień tj. do dnia 4 października 2018 r. 


