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Dotyczy: zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.10.2018 r. na ,,Organizację
i przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących
zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa
Małopolskiego z podziałem na 12 zadań częściowych" - w zakresie zadania cześciowego
nr 1{.

Zamawiający z dniem 15.10.2018 r. uzupełnia opis pzedmiotu zamówienia dla zadania
nr 11 _ orqanizacia i przeprowadzenie kursu lutowania - nowoczesne metodv montażu
i naprawv urzadzeń elektronicznvch w następującym zakresie.

Od dnia 15,10,2018 r. opis dla zadania nr 11 w zakresie szczegółowego opisu pzedmiotu
zamówienia dla: ,,wymagania sprzętowe oraz wymagania wynikające z właściwych przepisóW'
jest następujący:

ZamawiĄący udostępnia bezpłatnie sale szkoleniowe do przeprowadzenia zajęc
teoretyczno - praktycznych oraz egzaminu w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w
Suchej Beskidzkiej. Zamawiający udostępni posiadane stacje lutownicze, Po stronie
wykonawcy wyposażenie w elementy niezbędne do prowadzenia zĄęć teoretyczno -
praktycznych, takie jak wszystkie niezbędne materiały do zajęć w tym do lutowania, w
ilości gwarantującej poprawne zapoznanie się przez wszystkich uczestników kursu z
technikami lutowania. Uwaga, w wycenie materiałów eksploatacyjnych na każdego z 10
uczestników należy uwzględnic następujące materiały eksploatacyjne na pelne
przeprowadzenie kursu w wymiarze godzinowym: dysze do rozlutownicy, groty do
lutownicy, cynę bezołowiową, topnik, pincety, uchwyty do lutowania płytek, plecionkę,
płyty PCB i komponenty. Uwaga, Wykonawca uzbroi ponadto 3 posiadane stacje
lutownicze w głowice okrągłe, dedykowane i dopasowane do uządzenia. Szczegółowe
i szacunkowe zestawienie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia kursu
znajduje się poniżej. Szacunkowa liczba materiałów jest materiałem
pomocniczym i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń, w przypadku kiedy
konieczne będzie zwiększenie ilości materiałów i/lub zwiększenie ilości
wskazanych poniżej pozycji materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca jest
obowiązany zapewnić dostawę wymaganych materiałów eksploatacyjnych, które po
zakończeniu kursu należy pozostawic w szkole (w przypadku nie zużycia wszystkich
materiałów, aby uczniowie mogli je wykorzystać doskonaląc pozyskaną wiedzę

z kursu).
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Głowice okrągłe do stacji - REECO - RA150 -

Topnik - topnik żelowy Alpha Omnix 338

uniwersalna - 2,54,0,9 średnica otworu

Płytki PCB - płytka uniwersalna - SMD
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Pozostałe zapisy ogłoszenia bez zmian Termin składania ofeń pozostaje bez zmian.
Niniejszą odpowiedź udziela udostępnia się na stronie www,powiatsuski.pl,
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1 x Oferent

Komponenty Zestaw rezystoróW THT - 1000szt 1

Komponenty Zestaw kondensatorów ceramicznych - 100szt 1

Komponenty Zestaw kondensatorów elektrolitycznych - 1 07szt 1

Komponenty Zestaw diod LED - 200szt 1

Komponenty Zestaw tranzystorów -'1 80szt 1

Komponenty Zestaw diod prostowniczych - 90szt 1

Komponenty Zestaw diod zenera - 150szt 1

Zącza Złącza D-SUB 25pin THT 20

Zącza Złącza - listwa zaciskowa do druku - 3pin 20

Złącza Zlącza lDC - 16pin - proste 20

Złącza Zlącza lDC - 1 6pin - kątowe 20

Złącza Wtyk jack 3,5mm stereo 20

Złącza Wtyk euro złącze 20

Złącza Wtyk RCA (cinch) czarny 10

Złącza Wtyk RCA (cinch) czeruony 10

Złącza Listwa kołkowa - męskie, proste -'l4 pin 20

Złacza Gniazdo kołkowe - żeńskie - 2pin 50

Złącza Gniazdo kołkowe - żeńskie - 1pin 50

Złącza Gniazdo kołkowe - żeńskie - 4pin 40

Przewód Pzewód -20żył 12

Przewód Pzewód -2żyly + ęęąn 12

Komponenty DlP-20 20

Komponenty DlP-14 20

Komponenty DlP-8 20

Komponenty So-8 40

Komponenty so-16 20

Komponenty soJ-28 20

Komponenty PLCc-32 20

Komponenty QFP32 20

Komponenty QFN24 20

Komponenty 20
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