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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Agencja Rozwoju Miasta S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 35114314700000, ul. ul. 
Lema  7, 31571   Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 349 11 03, faks 12 290 99 60.  
Adres strony internetowej (url): http://www.arm.krakow.pl 
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie dwóch sal konferencyjnych w 
TAURON Arena Kraków w sprzęt multimedialny i prezentacyjny. Zamówienie obejmuje: - 
projekt montażu urządzeń, - dostarczenie urządzeń, w tym: 4 projektory LCD, 4 uchwyty 
sufitowe do projektorów, 4 ekrany projekcyjne, 4 nadajniki sygnałów AV, 2 odbiorniki 
sygnałów AV, 2 przełączniki sygnałowe, 2 wzmacniacze audio, 8 głośników koaksjalnych, 2 
odtwarzacze Blu-Ray, 2 szafki Rack AV, 4 przyłącza ścienne, - montaż urządzeń w 
TAURON Arena Kraków, - konfigurację urządzeń, - uruchomienie urządzeń do pełnej 
funkcjonalności, - dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji, certyfikatów, kodów dostępu 
lub innych dokumentów dotyczących pracy i użytkowania urządzeń, - przeszkolenie 
pracowników Zamawiającego z obsługi systemu. 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie dwóch sal 
konferencyjnych w TAURON Arena Kraków w sprzęt multimedialny i prezentacyjny. 
Zamówienie obejmuje: - projekt montażu urządzeń, - dostarczenie urządzeń, w tym: 2 
projektory LCD, 2 uchwyty sufitowe do projektorów, 2 ekrany projekcyjne, 2 nadajniki 
sygnałów AV, 2 odbiorniki sygnałów AV, 2 przełączniki sygnałowe, 2 zintegrowane 
jednostki centralne systemu sterowania, 2 wzmacniacze audio, 8 głośników koaksjalnych, 2 
odtwarzacze Blu-Ray, 2 szafki Rack AV, 4 przyłącza ścienne, 2 panele dotykowe, - montaż 
urządzeń w TAURON Arena Kraków, - konfigurację urządzeń, - uruchomienie urządzeń do 
pełnej funkcjonalności, - dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji, certyfikatów, kodów 
dostępu lub innych dokumentów dotyczących pracy i użytkowania urządzeń, - przeszkolenie 
pracowników Zamawiającego z obsługi systemu. 
 


