
Brynek, dnia 16.06.2022 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

czy dopuszczają Państwo aby komputery zostały złożone przez nas (zostajemy wówczas niejako producentem)
z zastosowaniem nowych podzespołów oczywiście moglibyśmy również spełnić warunek gwarancyjny door to
door  24miesiące.  Bylibyśmy  też  w  stanie  zainstalować  system  więc  warunek  "nowego  sprzętu  z  systemem
operacyjnym,  oprogramowanie  systemowe  fabrycznie  zainstalowane  przez  producenta  komputera"  również
zostałby spełniony oraz udowodnić pochodzenie systemu operacyjnego Windows przedkładając fakturę z hurtowni.

Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  komputerów  złożonych  przez  Wykonawcę

z zastosowaniem nowych podzespołów oczywiście moglibyśmy również spełnić warunek gwarancyjny door to
door 24miesiące, z zainstalowanym systemem  systemem operacyjnym (udokumentowanie legalności pochodzenia

systemu operacyjnego Windows – faktura od sprzedawcy). 

Pytanie 2
- Proszę o dokładne wyjaśnienie zapotrzebowania na :MS Office 2016 lub 365 licencja edukacyjna wieczysta

Wersja Office 2016 czy tutaj mowa o wersji standard? Jest to wersja dosyć stara , czy będzie kompatybilna z 
obecnymi aktualnymi wersjami.
O365 – jaką dokładnie zamawiający ma na myśli M365 Apps for bisnes czy wersja standard? Poza tym jest to 
wersja z subskrypcją miesięczną lub roczną.
- Czy zamawiający posiada wzór formularza oferty na którym ma być sporządzona oferta?

Odpowiedź na pytanie 2
W związku z faktem, iż w chwili obecnej, aby korzystać z MS Office należy wykupić subskrypcję (miesięczną lub

roczną), Zamawiający rezygnuje z ww. oprogramowania.
Zamawiający nie posiada wzoru formularza oferty, należy ją sporządzić wg wytycznych z zapytania ofertowego.

Pytanie 3

Pytanie dotyczy zapisu „MS Office 2016 lub 365 licencja edukacyjna wieczysta”
Z uwagi na to iż oprogramowanie MS Office 365 nie jest dostępne w formie licencji wieczystych
proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści zaoferowanie darmowej subskrypcji MS Office 365 A1 ? 
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 rezygnuje z oprogramowania MS Office.
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