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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 345106

Data: 17/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 189600000, ul. ul. Akademicka  13, 20950

  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 4456603, 4456073, e-mail zamowienia@ar.lublin.pl, faks

814 456 730.

Adres strony internetowej (url):

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: załącznik I

Punkt: część 4

W ogłoszeniu jest: Część 4 – dostawa pakietu oprogra¬mo¬wania Statistica Rozszerzony Pakiet

Akademicki (z licencją akademicką Site License dla wszystkich pracowników, pracowni studenckich i

studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) + Zestaw Medyczny (z licencją akademicką Site License

dla pracowników i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie) lub oprogramowanie

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 345106-2016 z dnia 17-11-2016 - Lublin

Część 1 – dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lub

linie, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1, 1A do SIWZ, Część 2 – dostawa niestandar...

Termin składania ofert/wniosków: 29-11-2016
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równoważne, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4, 4A do SIWZ W części 4 - w ramach dostawy

Wykonawca przeprowadzi zamknięte szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie kursu podstawowego

użytkowania oprogramowania (dla grupy minimum 18 osób). Uczestnicy szkolenia mają otrzymać

egzem¬plarze materiałów kursowych (drukowane) oraz imienne świadectwa ukończenia szkolenia.

Tematyka szkolenia ma obejmować następujące zagadnienia: a) Wprowadzenie do planowania badań i

analizy danych Rola analizy danych w procesie badawczym Etapy analizy danych Podstawowe pojęcia

analizy danych b) Wprowadzenie do obsługi programu Podstawowe informacje o programie Tworzenie

arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych c) Wybrane operacje zarządzania danymi Import

przykładowego zbioru danych z innej aplikacji Sprawdzanie poprawności danych Tworzenie zapytań do baz

danych za pomocą narzędzia typu Query d) Elementy opisowej analizy danych Badanie empirycznego

rozkładu zmiennej Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej Analiza porównawcza (przekrojowa)

Podsumowanie - etapy i narzędzia prowadzenia analizy danych w programie e) Wybrane zagadnienia

wnioskowania statystycznego Podstawowe pojęcia związane z weryfikacją hipotez statystycznych Kryteria

wyboru testów istotności różnic Przykłady stosowania wybranych testów parametrycznych i

nieparametrycznych Przykład opracowania wyników jednoczynnikowej analizy wariancji5 Etapy weryfikacji

hipotez statystycznych f) Wprowadzenie do analizy współzależności zjawisk Elementy analizy korelacyjnej

Tworzenie wykresów korelacyjnych Obserwacje nietypowe Analiza regresji Model regresji liniowej prostej

Tworzenie prognoz i analiza reszt

W ogłoszeniu powinno być: Część 4 – dostawa pakietu oprogra¬mo¬wania Statistica Rozszerzony

Pakiet Akademicki (z licencją akademicką Site License dla wszystkich pracowników, pracowni studenckich i

studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) + Zestaw Medyczny (z licencją akademicką Site License

dla pracowników i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie) lub oprogramowanie

równoważne, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4, 4A do SIWZ W części 4 - w ramach dostawy

Wykonawca przeprowadzi zamknięte szkolenie w siedzibie Zamawiającego w zakresie kursu podstawowego

użytkowania oprogramowania (dla grupy do 18 osób). Uczestnicy szkolenia mają otrzymać egzem¬plarze

materiałów kursowych (drukowane) oraz imienne świadectwa ukończenia szkolenia. Tematyka szkolenia

ma obejmować następujące zagadnienia: a) Wprowadzenie do planowania badań i analizy danych Rola

analizy danych w procesie badawczym Etapy analizy danych Podstawowe pojęcia analizy danych b)

Wprowadzenie do obsługi programu Podstawowe informacje o programie Tworzenie arkusza,

wprowadzanie i przekształcanie danych c) Wybrane operacje zarządzania danymi Import przykładowego

zbioru danych z innej aplikacji Sprawdzanie poprawności danych Tworzenie zapytań do baz danych za

pomocą narzędzia typu Query d) Elementy opisowej analizy danych Badanie empirycznego rozkładu

zmiennej Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej Analiza porównawcza (przekrojowa) Podsumowanie -

etapy i narzędzia prowadzenia analizy danych w programie e) Wybrane zagadnienia wnioskowania
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statystycznego Podstawowe pojęcia związane z weryfikacją hipotez statystycznych Kryteria wyboru testów

istotności różnic Przykłady stosowania wybranych testów parametrycznych i nieparametrycznych Przykład

opracowania wyników jednoczynnikowej analizy wariancji5 Etapy weryfikacji hipotez statystycznych f)

Wprowadzenie do analizy współzależności zjawisk Elementy analizy korelacyjnej Tworzenie wykresów

korelacyjnych Obserwacje nietypowe Analiza regresji Model regresji liniowej prostej Tworzenie prognoz i

analiza reszt

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 29/11/2016, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 30/11/2016, godzina: 12:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: załącznik I

Punkt: część 2

W ogłoszeniu jest: 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie

w części 2 w terminie do 30 dni licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy oryginału

zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, że przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla

placówki oświatowej.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w części 2 w

terminie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: załączik I

Punkt: część 3

W ogłoszeniu jest: 6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie

w części 3 w terminie do 30 dni licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy oryginału

zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, że przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla

placówki oświatowej.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w części 3 w

terminie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.
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II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: załącznik nr

Punkt: część 3

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca udzieli gwarancji na okres: Część 3 - minimum

12 miesięcy maximum 24 miesiące
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