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Modliborzyce, 22.04.2020 r. 
INW.271.2.3.2020 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

na zakup i dostawę laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: 

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, osi 

priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1. 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 

 
Pytanie 1: Zamawiający określił następująco minimalne parametry sprzętu: 
Minimalne parametry sprzętu:  

1) procesor: Intel Core i3 

2) pamięć RAM: 8GB 

3) karta graficzna: wbudowana – Intel UHD Graphics 620 

4) kamera: wbudowana w ramkę ekranu 

5) dysk twardy: SSD 256 GB 

6) przekątna ekranu: 14 

7) ekran dotykowy – nie 

8) klawiatura: Qwerty 

9) zestaw słuchawkowy: obu uszny 

10) łączność:  Port 1Gbit LAN 

11) wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 

12) napęd optyczny – nie 

13) gwarancja: minimum 24 miesiące 

Czy Zamawiający ma określone wymagania w zakresie systemu operacyjnego? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga systemu operacyjnego MS Windows 10 64 bit.  
 
Pytanie 2: Bardzo proszę o informacje czy w związku z zapytaniem ofertowym na 
laptopy dopuszczą Państwo model spełniający wszystkie parametry oprócz portu LAN? 
Niestety przy aktualnej sytuacji towar jest mocno ograniczony. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza modelu nie posiadającego portu LAN. 
 
Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego 
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego 
nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 
 
Pytanie 4: Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie 

zainstalowane przez producenta komputera? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie 
zainstalowane przez producenta komputera 
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Pytanie 5: Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze 

stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML 

(Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi 

przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą 

przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze 

stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML 

(Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi 

przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą 

przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji 

 

Pytanie 6: Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość 

zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?  

Odpowiedź: Zamawiający w momencie odbioru towaru dopuszcza możliwość 
weryfikacji legalności dostarczonego oprogramowania. 

 
Pytanie 7: Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji 
oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta 
oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji 
oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta 
oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 
 
Pytanie 8: W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla 
użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy 
Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 
10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF  („ Shape The Future”), który jest 
optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, 
szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne? 
Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje  w komputerach system operacyjny Windows 10 
Pro Academic dostarczany w ramach programu STF  („ Shape The Future”). 
 

Pytanie 9:Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość 

podłączenia do domeny Active Directory? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga,  aby  system operacyjny dawał możliwość 
podłączenia do domeny Active Directory. 
 

Pytanie 10: Dotyczy notebooków z wymogiem – procesor min I3. 

Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie w/w notebooków z procesorem ryzen 3 
3200u które są o wiele wydajniejsze niż procesory i3 ? 

Poniżej porównanie wydajności: 

https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-3200U-vs-Intel-i3-8145U-vs-
Intel-i3-8130U/3431vs3349vs3225 

https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-3200U-vs-Intel-i3-8145U-vs-Intel-i3-8130U/3431vs3349vs3225
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-3200U-vs-Intel-i3-8145U-vs-Intel-i3-8130U/3431vs3349vs3225


Strona 3 z 3 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza notebooków z procesorem ryzen 3 3200u. 

Pytanie 11:Zamawiający wymaga przekątnej ekranu  min 14”. Proszę podać w jakiej 

rozdzielczości HD czy FHD ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozdzielczość HD lub FHD. 

 

Pytanie 12: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie notebooków zawierających 

procesory przeznaczone przez producenta procesora do montażu w komputerach 

stacjonarnych ? Procesory takie są wydajne ale wadą jest ich wyższa temperatura pracy 

oraz bardzo głośna praca wentylatorów chłodzących. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza notebooków zawierających procesory 

przeznaczone przez producenta procesora do montażu w komputerach stacjonarnych. 

 

Pytanie 13:Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie notebooków z procesorem i3 

starszej 5 ,6, 7 generacji  ( np. i3-5005u , i3-7020u ) ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie notebooków z procesorem i3 

starszej 5 ,6, 7 generacji  (np. i3-5005u , i3-7020u). 

 

Pytanie14:Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie notebooków przepakowywanych, 

nie posiadających opakowań fabrycznych – tzw „repacki”  ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia notebooków przepakowywanych, 

nie posiadających opakowań fabrycznych – tzw „repacki”  

 

Pytanie 15:Czy wymagane złącze port 1Git LAN  ma być fabrycznie wbudowane w 

oferowane notebooki ? Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzną kartę sieciową z portem 

RJ45 podłączaną poprzez złącze USB ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fabrycznego wbudowanego złącza port 1Git LAN. 

 

Pytanie 16: Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie notebooków używanych, 

poleasingowych , lub odnawianych ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie notebooków używanych, 

poleasingowych , lub odnawianych. 

 

 

        


