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Pęczniew, dnia 17.08.2015 r. 

DOTYCZY: 
Zapytania ofertowego nr UG.POKL.9.1.1.S.13.2015 na zakup sprzętu ICT 

oraz kserokopiarki do Zespołu Szkół w Pęczniewie  
- Oddział Przedszkolny w Pęczniewie 

 
 

DO WYKONAWCÓW 
 
Szanowni Państwo, 
 
W związku z nadesłanym pytaniami do Zamawiającego o treści:   
„Pytanie 1: Czy w związku z tym, że wybrany przez Państwa laptop posiada procesor Inter Core 
i5 –4200M jest już niedostępny dopuszczą Państwo procesor Inter Core i5 5200U? 
Pytanie 2: Czy możemy zaproponować model laptopa, który posiada matryce matową? Jest to 
cecha, która spowoduje, że światło będzie się mniej odbijało od matrycy i tym samym będzie 
lepsza widoczność obrazu. 
Pytanie 3: Czy możemy zaproponować laptopa z systemem operacyjnym Windows 8? 
Pytanie 4: Czy Wykonawca ma jedynie dostarczyć towar czy będzie musiał zamontować 
projektor multimedialny na ścianie/ suficie, doprowadzić przewody w korytkach maskujących do 
laptopa/biurka nauczyciela?” 
Gmina Pęczniew wyjaśnia co następuje: 
Ad1. Gmina Pęczniew wyjaśnia, iż w zapytaniu ofertowym Zamawiający podał minimalne 
parametry jakie powinien spełniać laptop, a zatem Wykonawcy będą mogli złożyć ofertę na 
laptopa z procesorem Inter Core i5 5200U. 
Ad2. Gmina Pęczniew wyjaśnia, iż istnieje możliwość złożenia oferty na laptopa, który posiada 
matrycę matową. 
Ad3. Gmina Pęczniew wyjaśnia, że preferowanym zainstalowanym na laptopie systemem 
operacyjnym jest system Microsoft Windows 7. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
dopuszcza laptop z systemem operacyjnym Microsoft Windows 8. 
Ad4. Gmina Pęczniew wyjaśnia, że zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym 
Wykonawca tylko dostarcza własnym transportem zakupione towary łącznie z rozładowaniem, 
rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń, na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach 
pracy wskazanych przez Zamawiającego. Ponadto informujemy, że montaż zakupionych towarów 
spoczywa na Zamawiającym.    
 
 
 

Wójt Gminy Pęczniew 
/-/ Marcin Janiak 
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