
 

 

 

                                                                                                         

Warszawa, 06.04.2017 r. 

 

1. Pytanie: W pozycji 1.4 Ekran projekcyjny na statywie podają Państwo dwa parametry wielkości ekranu. Czy 

przekątna ekranu ma się mieścić w przedziale 120-160”  

Odpowiedź: Parametry wskazane w pozycji 1.4 wskazują, że przekątna ekranu ma się mieścić w przedziale  

120”-160” 

 

2. Pytanie: W pozycji 1.7 Laptop wymagają Państwo aby laptop nie był grubszy niż 20 mm i nie cięższy niż 2,1 

kg. Czy waga laptopa ma być liczona razem z baterią? Czy dopuszczą Państwo laptopa o wymiarach 24 

mm grubości i 2,3 kg wagi? 4mm i 0,2 kg jest praktycznie niezauważalne i w żaden sposób nie zmienia 

komfortu pracy przy komputerze.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekroczenia parametrów podanych w zapytaniu 

ofertowym w poz. 1.7 

 

3. Pytanie: W pozycji 1.8 Mysz bezprzewodowa wymagają Państwo aby mysz była zasilana 1xAA czy 

dopuszczą państwo rozwiązanie aby mysz była zasilana dwoma bateriami AAA (dołączonymi do zestawu).  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości aby mysz była zasilana dwoma bateriami AAA. 

 

4. Pytanie: W pozycji 1.9 Projektor Multimedialny wymagają Państwo aby projektor ważył nie więcej niż 1,9 

kg. Wskazuje to tylko na jeden rodzaj projektora - Benq MW529. Czy dopuszczą Państwo projektor  

o wszystkich zachowanych parametrach, niektórych lepszych o wadze 2,1 kg. Różnica 0,2 kg nie wpływa  

w żaden sposób na użytkowanie projektora a dopuszczenie tego parametru znacznie poszerzy ilość 

dostępnych projektorów na rynku.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekroczenia parametrów podanych w zapytaniu 

ofertowym w poz. 1.9 

 

5. Pytanie: W pozycji 1.18 Monitor wymagają Państwo aby pobór mocy monitora wynosił 23W jednocześnie 

wymagają Państwo aby monitor miał 24”, jasność 250 cd/m2 i czas reakcji 2ms. Jest to pobór nieosiągalny 

dla monitora tak wysokiej klasy. Czy dopuszczą Państwo monitor o maksymalnym poborze mocy 42W.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekroczenia parametrów podanych w zapytaniu 

ofertowym w poz. 1.18 

 

6. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez wykonawcę oferty na poszczególne 

zadania czy wymaga złożenia oferty w całości, na wszystkie zadania łącznie?   

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty na poszczególne 

zadania. Pozycje wskazane w zapytaniu ofertowym od 1.1 do 1.22 stanowią całość zamówienia. 

 

7. Pytanie: W jaki sposób zamawiający planuje rozliczyć się z wykonawcą z wykonanego 

zadania/dostawy/zlecenia? Czy można prosić o przesłanie wzoru umowy do wglądu?  

Odpowiedź: Wynagrodzenie należne Wykonawcy  z tytułu wykonanego zadania/dostawy/zlecenia  zostanie       

wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na podstawie prawidłowo 

wystawionej, podpisanej i dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę Faktury VAT w terminie 30 dni 

od dnia złożenia. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. Wzór umowy zostanie przesłany Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w ramach 

przedmiotowego postepowania.  


