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Płock, dnia 13.10.2017 r. 

 

Oferenci 

 

ZAMAWIAJĄCY – Szkoła Podstawowa  nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku, ul. Cicha 
12A, 09-401 Płock informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
do 30.000 euro na dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych w ramach 
realizacji projektu.: „Przyszłość zaczyna się dziś''  współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dnia 09.10 i 10.10, 
12.10.2017 r. wpłynęły następujące pytania: 

 

Dotyczy pozycji -  2 szt. Monitory interaktywne z oprogramowaniem 

Pytanie 1. Czy dopuścicie Państwo Monitor interaktywny o parametrach: 

Jasność min. 350 cd/m2  

Kontrast 1200:1  

Pozostałe parametry b/z lub lepsze. 

Odp. Zamawiający, dokonał zmiany w opisie przedmiotu zamówienia. Zmieniony opis 
przedmiotu zamówienia w załączeniu. 

Pytanie 2. Czy monitor interaktywny ma być razem z komputerem OPS  + oprogramowanie, 
czy bez komputera  i dołączone samo oprogramowanie. 

Odp. Zamawiający, informuje iż przedmiotem zamówienia są monitory interaktywne z 
oprogramowaniem. Zmieniony opis przedmiotu zamówienia w załączeniu. 

Dotyczy pozycji -  1 szt.  – Stolik Projekcyjny 

Pytanie 3.- Czy dopuścicie Państwo Stolik Projekcyjny o parametrach: 

Regulacja wysokości górnego blatu( półki)  od 80 – 120 cm 

Waga netto 12.8 kg  

Pozostałe wszystkie parametry - spełnione. 

Odp. Zamawiający, dokonał zmiany w opisie przedmiotu zamówienia. Zmieniony opis 
przedmiotu zamówienia w załączeniu. 
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Dotyczy pozycji -  2 szt. – Urządzenie wielofunkcyjne  

Pytanie 4 – Czy dopuścicie Państwo Urządzenie wielofunkcyjne o max rozdzielczości 
4800x1200? 

Pozostałe wszystkie parametry – spełnione. 

Odp. Zamawiający, nie dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

 
Pytanie 5  

Czy w podpunkcie: 

- Laptop z oprogramowaniem dla nauczyciela , 

- Laptop do realizacji zajęć dla nauczycieli 

Będzie akceptowany komputer z matrycą o matowej powierzchni. 

Odp. Zamawiający, dokonał zmiany w opisie przedmiotu zamówienia. Zmieniony opis 
przedmiotu zamówienia w załączeniu. 

 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku 

       Elżbieta Tyszka 


