
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

O c h o t n i c z a  S t r a ż  P o ż a r n a  
 ul. Nowa 8a REGON 411164730 

 64-223 Kębłowo  NIP 923-15-71-641 

 gm. Wolsztyn, Wielkopolska KRS 0000232331 

 Nr rachunku bankowego 34 9081 0006 0117 9054 2000 0001 

    e-mail: straz@keblowo.pl            www.straz.keblowo.pl 

 

Kębłowo, 26 lutego 2014 r. 
 
OSP/MP - 1.1.2014 
 
 
 
       wg rozdzielnika 
 
 
dot. : zakupu wyposażenia do świetlicy działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Kębłowie. 
 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie, ul. Nowa 8a, 64-223 Kębłowo, tel. 609676791 
informuje o zmianie parametrów wymaganych w przypadku składania ofert na dostawę 
następującego wyposażenia świetlicy OSP Kębłowo:  

 
 

5. Konsola do gier – 1 kpl.,  
Parametry: Procesor: Power PC (3 rdzenie), częstotliwość taktowania procesora min. 3,2 
GHz, pamięć min. 512 MB GDDR3 (700 MHz), przepustowość pamięci: GDDR3 - 22,4 
GB/s DRAM - 25,6 GB/s, układ graficzny: ATI (10 MB DRAM; 500 MHz; 48 potoków 
renderowania, tryby obrazu: 720p, 1080i, wbudowany napęd: DVD-ROM, twardy dysk 
min. 250 GB, 3 porty USB, gniazdo LAN, bezprzewodowy LAN: 802.11a, 802.11b, 
802.11g, łączna moc obliczeniowa min. 1 teraflop, 2 pady bezprzewodowe, sensor 
kinect, możliwość podpięcia zewnętrznych nośników danych poprzez port US. 
 
 

Termin składnia ofert nie ulega zmianie!!. Oferty należy przesłać pocztą na adres: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie, ul. Nowa 8a, 64 – 223 Kębłowo, woj. 
wielkopolskie, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2014 roku (decyduje data 
stempla pocztowego). 
 
Termin realizacji zamówienia –  czerwiec 2014 r. 

 
Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, 

który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie 
może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust 5 i 6. Negocjacje ceny nie 
będą prowadzone. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą jest uzyskanie 
dofinansowania do realizacji operacji przez Zamawiającego z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013.  
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