
Brynek, dnia 15.03.2022 r.
Zespół Szkół Leśnych
i Ekologicznych w Brynku
Brynek, ul. Park 4
42-690 Tworóg

Wyjaśnienia i zmiany treści
dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZSLiE/ZO/203/203/2022

W odpowiedzi  na  zadane  przez  oferentów  zapytania  dotyczącego  zamówienia  na  dostawę  12  szt.  zestawów
komputerowych, poniżej przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

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 Education 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 na pytanie 1
Zamawiający  akceptuje  system operacyjny  Windows 10 Pro Education  dostarczany w ramach programu STF 

(„ Shape The Future”).

Pytanie 2
Czy zamawiający dostarczy oświadczenie z organu nadzorującego który umożliwia zastosowanie stawki VAT 0%

na dostawę komputerów AIO? 

Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający  po  wyborze  wykonawcy  przekaże  oświadczenie  z  organu  nadzorującego,  które  umożliwi

zastosowanie stawki VAT 0% na dostawę komputerów.

Pytanie 3
Czy  zamawiający  dopuszcza  komputery  AIO  z  zewnętrznym  zasilaczem  co  z  punktu  użytkownika  jest

korzystniejsze z uwagi na łatwość diagnozy i  wymiany w przypadku awarii. 

Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający  dopuszcza  komputery  AIO  (All-in-One)  z  zewnętrznym  zasilaczem  pod  warunkiem  spełnienia

wymagań podanych w zapytaniu ofertowym nr ZSLiE/ZO/203/203/2022.

Pytanie 4
- według jakiego wzoru Zamawiający będzie oceniał oferty biorąc pod uwagę wagę ceny i okresu gwarancji (i jak 
będą wyceniane warunki napraw pogwarancyjnych ?)
- kiedy planowane jest otwarcie ofert?

Odpowiedź na pytanie 4
Po przeanalizowaniu wymagań opisanych w zapytaniu nr ZSLiE/ZO/203/203/2022, Zamawiający zmienia kryteria 
oceny ofert w następujący sposób:
- kryterium cena – 100%



Zwracamy uwagę, iż zaoferowane zestawy komputerowe muszą spełniać wszystkie wymagania opisane w 
zapytaniu ofertowym nr  ZSLiE/ZO/203/203/2022 łącznie z możliwością przetestowania współpracy komputera z 
programem do pracy na stanowisku leśnym.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2022 roku o godzinie 9.00.
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