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50-2ż4 Wrocław

Informujemy, że niniejsze postępowanie ma wyłonić dostawcę wyposżenia w ramach
Rządowego programu ,,Aktywna tablica". Postępowanie prowadzone jest w formie zapytartia
ofertowego gdyż jest to zamówień poniżej progu o którym mowa w art. 4 ust.8 pzp (Dz.IJ. z
2017 r.,poz. 1579)

Odpowiedzi na zadane pytania wg. kolej ności zadawanych pytń:

1. Czy Zamawiający dopuści monitory o jasności 400 cd? W rzeczywistości w takich
monitorach (aOOcd) i tak nie korzysta się z jasności powyżej 5}Yobo byłoby to
niekomfortowe i nie zdrowe dla oczu.
Odp. TaĘ dopuszczamy możliwość dostarczenia monitorów o nższej jasności,
jednak nie mniejszej nń 400cd.

2. Czy Zartańający dopuści monitory z głośnikami 2 x 10W? A jeśli nie to czy można
zaproponować dodatkowe głośniki do monitora, żeby spełnić parametr?
Odp. TaĘ dopuszczamy możliwość dostarczenia monitorów z głośnikami o nższej
mocy, jednak nie mniejszej nń 2 x 10W. Nie dopuszezamy możliwości
dostarczenia głośników dodatkorvych.

3. Czy Zamawiający dopuści głośniki bez wejścia MicroSD iprzyłączy USB? W
rzeczywistości i tak prawdopodobnie nie będzie ono używa4e, a głośniki zasilane z
USB maj ą bardzo słabą j akośó dźwięku.
Odp. Nie, nie dopuszczamy głośników bez wejścia MicroSD iprryłączy USB.

4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania projektorów w technologii DLP? Z
naszego doświadczenia wynika, że projektory LCD z czasemmocno tracą na jakości
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5.

obrazu (wypala się matryca) oraz sąmało odporne na pracę w zapylonych warunkach.
W ostatnich latach dostarczyliśmy po kilka tysięcy projektorów zkńdej technologii i
obserwacje te potwierdzają się u naszych Klientów.
Odp. Nie, nie dopuszczamy projektorów w technotogii DLP.

Niektóre produkty - zwłaszcza projektory - ZamawiĄący bardzo szczegółowo
wYsPecyfikował. W rzeczywistości umożliwia to zaoferowanie tylko jednego jedynego
produktu co oczywiście narusza przepisy ustawy pzp. prosimy o wskazanie
kluczowych dlazamawiającego parametrów w taki sposób by możliwe było
zaoferowanie produktów innych marek
Odp. Nie jest pytaniem, tylko ogólnym odniesieniem się do zapytania, na które
udzielono odpowiedzi na początku niniejszego pisma.

prosimy o wskazanie bezpośredniego linka do specyfi k acji przetargowej.
Odp. Link do specyfikacji zapytania ofeńowego:
http://bip.chojna.pl/stronyi 1 4629.dhtml

Zpowużaniem.
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