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OGtOSZENIE 0 ZMIANIE TRESe SIWZ
Dzialaj'lc na podstawie art,38 ustA ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zam6wieri pubJicznych (Dz, U,20 17 poz , 1579, ze zm,) Zamawi aj 'lcy zmien i a tresc
srwz w post~powaniu 0 udziel enie zam6wi en i a pub li cznego ogtoszo nego przez Gm i n ~
Babosze wo na wykonanie zadan ia pn , " Dostawa sprzEiltu komputerowego oraz
multimedialnego w ramach Nowoczesna edukacja w Gminie Baboszewo, realizowanego
w ramach RPO Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach srodkow Europejskiego Funduszu
Spotecznego. "
Z mi any dokonano w tresci za l'lcznikn \.2 , 1. do S[WZ poz, 14 i 22 ~ Opis przedm iotu
zam 6wi eni a (OPZ):
Zapisy przed zmiana:
Adobe Photoshop
ty p licencji : komercyjna, domowa
wersja produktu: BOX
liczba uzytkownikow: 1
platforma: Windows
nos nik: DVD
wersja j~zykowa: polska
Zapisy po zmianie:
Oprogramowanie do obrobki cyfrowej , archiwizacji i publikowania
zdj'1c
Opis:
1, Typ oprogramowania: oprogramowanie komercyjne zamkni'1te
bez dost'1Pu do kodu zrodlowego
2, Przeznaczenie: zaawansowane srodowisko przetwarzania
obrazow cyfrowych (grafika rastrowa) , Powinno zapewniac
dost'1P do rozbudowanego zestawu narz'1dzi ulatwiaj'lcych edycj'1
zdj'1c m. in, w formacie RAW (powinno posiadac AKTUALNA
wtyczk'1, ktora pozwoli na otwieranie plikow zdj'1ciowych w
formacie RAW), tworzyc zlozone kompozycje obrazow i prac'1 z
materialami wideo, a takze pozwolic na realizacj'1 pomyslow
dzi'1ki funkcjom malowania oraz tworzenia i obrobki grafiki 3D .
Oprogramowanie powinno obslugiwac rozszerzenia: m,in, ,jpg,
,png, .psd , .tiff, ,avi, ,m~v, .mpeg, .mp4

3. Wersja oprogramowania : licencja edukacyjna na u:i:ytkownika
4. Liczba u:i:ytkownik6w: 1
5. Dlugosc wa:i:nosci abonamentu: minimum 2 lata
6. Platforma : Windows
7. Wersja jezykowa: minimum polska

Zmi ana tresci S IWZ nie prowadzi do zm iany tresci ogloszeni a. Zamaw iaj'lcy nie
przedruza terminu skladania ofert. Zamawiajqcy zamieszcza tresc zm ien ionego za1'lcznika
Nr 1.2.1. do S IWZ na stronie internetowej www.bip.gminababoszewo.pl w dniu 02 li pca
20 18 r.

