Białystok, dn. 24 lutego 2021 r.
Znak pisma: 08/TKI/2021/1
Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku w ramach
projektu „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” prowadzonym zgodnie z zasadą
konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące
przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach
EFS

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała WyszyńskiegoPrymasa Tysiąclecia, ul. Armii Krajowej 32, 15–661 Białystok, niniejszym przedstawia
wyjaśnienia dotyczące zgłoszonego w postępowaniu zapytania:
1. Wykonawca pyta w odniesieniu do pozycji o pozycję 15 Załącznika nr 2 do Zapytania
ofertowego projektor.
Technologia

LCD

Według wiedzy Wykonawcy brak aktualnie jest w ofercie rynkowej projektora
spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego. Wobec powyższego czy Zamawiający
dopuści zaoferowanie projektora w technologii wyświetlania DLP w miejsce LCD?
Odp. Zamawiający dopuszcza projektor w technologii wyświetlania DLP.
2. Czy Zamawiający dopuści uzna za równoważne zaoferowanie komputerów
stacjonarnych pozycja 1 Załącznika nr 2, wyposażonych system operacyjny Windows
10 Pro National Academic nazywany także Windows 10 Pro Education, który
dedykowany jest dla szkół z poziomu K-12, tj. szkół podstawowych i średnich?
Odp. Zamawiający wskazuje, że komputery powinny być wyposażone w
system Windows 64 -bit Professional lub równoważny, a zatem Windows 10
Pro Education stanowi rozwiązanie równoważne.
3. Wykonawca pyta w odniesieniu do pozycji o pozycję 6 Załącznika nr 2 do Zapytania
ofertowego Monitor do Biofeedback
Dodatkowe Redukcja migotania, filtr światła niebieskiego, złącza (min.): HDMI,
Display Port, USB 3.1.
Według wiedzy Wykonawcy brak jest w ofercie rynkowej monitora spełniającego
pozostałe wymagania zapytania ofertowego.
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Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora do Biofeedback
bez złącza USB 3.1?
Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu wyposażenia monitora w złącze
USB 3.1.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wkradł się błąd i usunie opis tablicy
interaktywnej w pozycji 6 Załącznika nr 2 Opis tablicy interaktywnej „Typ Tablica powierzchnia magnetyczna, ceramiczna, Zastosowanie ….”
4. Wykonawca pyta w odniesieniu do pozycji o pozycję 8 Załącznika nr 2 do Zapytania
ofertowego Urządzenie wielofunkcyjne
Specyfikacja (…)
- tonery czarny minimum 6000, a kolor 4000 stron
(…)
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania urządzenia
wielofunkcyjnego w zestawie z tonerami o wydajności: czarny 6000, a kolor 4000
stron, czy też urządzenie wielofunkcyjne ma mieć tylko możliwość obsługi tonerów o
takiej pojemności?
Odp. Zamawiający doprecyzowuje zapis, urządzenie wielofunkcyjne ma
mieć możliwość obsługi tonerów o takiej pojemności, a w zestawie powinny
być tonery o wydajności co najmniej 3000 stron.
5. Wykonawca pyta w odniesieniu do pozycji o pozycję 3 Załącznika nr 2 do Zapytania
ofertowego Akcesoria
Zamawiający w formularzu cenowym przewidział dla pozycji nr 3 Akcesoria (mysz,
klawiatura, karta sieciowa) stawkę VAT 23%. Według wiedzy Wykonawcy akcesoria
powinny być objęte stawką VAT 23 %, brak jest tu możliwości zastosowania VAT 0%
przeznaczonej dla edukacji.
Wobec powyższego prosimy o weryfikację i korektę formularza ofertowego w pozycji
nr 3 akcesoria.
Odp. Zamawiający koryguje stawkę VAT z 0% na 23 % w pozycji 3 Załącznika
nr 2.
6. Pytanie nr 1. Dotyczy poz. Nr 16 Tablica interaktywna (zamówienie objęte prawem
opcji)
(…) Czas reakcji 125 punktów/sek. (8ms) (...)
Według wiedzy Wykonawcy brak aktualnie jest w ofercie rynkowej tablicy
interaktywnej spełniającej wszystkie min. wymagania Zamawiającego.
Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tablicy interaktywnej o
czasie reakcji 120 punktów /sek. (12ms) ?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tablicy o czasie reakcji 120
punktów/sek. (12ms)
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Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz zmiany treści Zapytania ofertowego są
wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego
nie ulegają zmianie i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor Szkoły
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