
 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/NSZ/2021 z dnia 07.04.2021  

 

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 13.04.2021 i 

14.04.2021r . 

 

Pytanie nr 1  

Dotyczy komputerów stacjonarnych – 15 sztuk, Laptopów – 25 sztuk, Laptopów – 12 sztuk, 

Notebook do pracowni dla nauczyciela – 1 sztuka. Zamawiający w punkcie dotyczącym 

Procesora oraz karty graficznej powołuje się na wyniki testów na dzień 02/04/2021 r. Czy 

Zamawiający jest w posiadaniu wyników takich testów? Na stronie cpubenchmark.net znajdują 

się wyniki bieżące na każdy dzień. 

Odpowiedź: Zamawiający w ramach sprawdzenia wartości punktowych na dany dzień z 

strony cpubanchmark.net zaleca skorzystanie z archiwum stron internetowych znajdujący się 

pod adresem: https://archive.org/web/, na których można sprawdzić wyniki testów na 

konkretny dzień ( np. 02.04.2021 r.)  

 

Pytanie nr 2  

Chciałbym wziąć udział w Państwa postępowaniu na zakup doposażenia do pracowni 

informatycznej i sprzętu IT. Mam mały problem z dopasowaniem tablicy interaktywnej. 

Najbardziej pasuje mi Avtek TT-BOARD 80 Pro, z tym że ma przekątną 84" – o 1 cal większą 

od dopuszczalnej i muszę zweryfikować jeszcze kilka innych parametrów, głównie jeśli chodzi 

o oprogramowanie tablicy. Czy jest możliwość uzyskania modelu źródłowego dla podanej 

specyfikacji? Jeszcze jest sprawa wyświetlania obrazu na tablicy. Rozumiem, że projektory do 

tablic nie są przedmiotem tego postępowania (jest jedna sztuka w punkcie 8, tablic w punkcie 

7 jest 9 sztuk). 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza tablice interaktywną o przekątnej przekątną 84" – o 1 cal większą.  

Zamawiający zgodnie z zasadami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia nie może podać 

producenta ani modelu ponieważ nie można w zapytaniu używać nazw własnych towarów 

producentów ani konkretnych modeli a jedynie określić minimalne wymagania techniczne. 

W SOPZ została błędnie podana ilość projektorów było 1 sztuka powinno być 9 sztuk.   

W związku z doprecyzowaniem SOPZ w dniu 14.04.2021 r. wydłużeniu ulega termin 

składania ofert w zapytaniu nr  1/NSZ/2021do dnia 16.04.2021 r. do godz. 15.00   

 

Pytanie nr 3  

Mam pytanie czy należy złożyć skan podpisanej oferty czy ma być podpisana kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym ?? 

Odpowiedź: W przedmiotowym zapytanie można złożyć skan podpisanej oferty lub ofertę 

podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

 

http://cpubanchmark.net/
https://archive.org/web/

