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PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1220104 na dostawę Mobilnej Pracowni Komputerowej (sprzęt 
komputerowy, elektroniczny oraz oprogramowanie) 
Zamawiający – Zamawiający – Powiat Węgrowski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie 
Ul. St. Wyspiańskiego 18, 07-130 Łochów 
Informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Dostawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
wpłynęło pytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego.  
Zamawiający przekazuje Dostawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.  
Pytanie:  
W nawiązaniu do ogłoszonej dokumentacji, w postępowaniu jak wyżej, prosimy o modyfikację 
następujących wymagań stawianych w Załączniku nr 2: 
9. Laptop dla nauczyciela – 10 szt.; 
Wydajność grafiki : Karta graficzna musi osiągać wynik co najmniej 1550 pkt., a karta zewnętrzna 8450 
pkt. w teście PassMark 3D Graphics Mark, według wyników opublikowanych na 
stronie http://www.videocardbenchmark.net lub http://www.passmark.com 
Dostarczyć wydruk z jednej z powyższych stron internetowych na wezwanie zamawiającego 
 Porty/złącza 2 x USB 3.1, 1 x USB 2.0, 1xUSB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, 1 x 
HDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (SD/SDHC/SDXC). 
Według naszej wiedzy nie istnieje na rynku laptop spełniający wszystkie stawiane wymagania. 
W związku z tym, aby możliwe było złożenie oferty również na pozostałe elementy zamówienia, wnosimy o 
usunięcie następujących wymagań: 
„a karta zewnętrzna 8450 pkt.” 
„1xUSB 3.0“ 
Laptop z dwiema kartami graficznymi jest zdecydowanie droższy niż z jedną, bo sa to urządzenia z zupełnie 
innego segmentu cenowego, co przy 10 szt. spowoduje, że wartości ofert jakie otrzyma zamawiający, 
przekroczą budżet przeznaczony na realizację zamówienia. 
Laptopy z podwójnymi kartami graficznymi nazywane potocznie mobilnymi stacjami graficznymi są zwykle 
stosowane do obsługi wymagających aplikacji graficznych oraz programów do projektowania klasy Auto 
CAD. Nie wydaje sie, aby na laptopach nauczycielskich były obsługiwane takie aplikacje, zwłaszcza, że 
komputery uczniowskie będą wyposażone w tylko jedną, zintegrowaną kartę graficzną, co wskazuje na to, 
że zamawiający nie planuje używać na nich takich aplikacji. 
Z kolei wymagany przez zamawiającego zestaw portów USB nie występuje na rynku, ponieważ wymagane 
2 porty 3.1 (Gen. 1), to nic innego jak zmieniona nazwa portów USB 3.0, o czym mowa np. tutaj: 
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/usb-30-usb-31-usb-typ-c-roznice-miedzy-poszczegolnymi- 
wersjami.html 
Standardem rynkowym sa 3 porty USB, w tym również w modelach zamawianych przez szkoły. 
W przypadku zapotrzebowania na większą ilość portów USB stosowane sa albo stacje dokujące, oferowane 
przez producentów laptopów albo rozgałęziacze zewnętrzne tzw. HUBy USB. 
Zestaw portów 2 x USB 3.1 i 1 x USB 2.0, jaki pozostanie, umożliwia podpięcie do laptopów zarówno 
urzadzęń nowszych jak i starszych i jest wystarczający do działania w infrastrukturze szkolnej. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i dokonuje modyfikacji zamówienie poprzez 
wykreślenie z wymagań postawionych dostawie 10 szt. Laptopów dla nauczycieli ( pkt 9) 
- wydajność grafiki – wykreśla się słowa „ a karta zewnętrzna 8450 pkt” 
-  porty/złącza – wykreśla się słowa „ 1 x USB 3.0” 
 
W związku z niniejszym pytaniem informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego 

polegającej na zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 
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Po zmianie:  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie /Liceum 

Ogólnokształcącego w Łochowie, ul. St. Wyspiańskiego 18, 07-130 Łochów  lub przesłać pocztą tradycyjną lub 

kurierem do dnia 09.12.2019 r. do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą zwracane. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2019 r. o godz.10:15, w siedzibie Zamawiającego (gabinet 
dyrektora). Otwarcie ofert jest jawne. 
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