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Dotyczy:

ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na:

„Dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń
peryferyjnych: kamer, słuchawek, drukarek i projektorów w ramach
projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii COVID-19”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu
państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Zamawiający przekazuje odpowiedź na wniesione pytanie dotyczące przedmiotowego
zapytania ofertowego:
Pytanie:
„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? W złączniku przesyłam
list intencyjny wraz z tłumaczeniem od Microsoft zezwalający na użytkowanie w/w licencji.”
Załączniki do wniesionego pytania dołączone do niniejszego pisma stanowią:
1. Pismo Microsoft Corporation numer referencyjny: 12120 30/07/2020 kierowane do MRPiPS.
2. Tłumaczenie ww. pisma.
3. Appendix A.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę - Zamawiający nie jest jednostką
edukacyjną.
Jednocześnie Zamawiający koryguje omyłkę popełnioną we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, zastępując słowa: „w rezultacie wyłonienia
przez Zamawiającego Wykonawcy w wyniku zapytania ofertowego z dnia 28.07.2020 r.” słowami:
„w rezultacie wyłonienia przez Zamawiającego Wykonawcy w wyniku zapytania ofertowego z dnia
10.08.2020 r.”
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie części 1 i 2 dla potwierdzenia spełniania
przez oferowane laptopy wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 dla danej
części wymagane jest wskazanie linków do stron producenta umożliwiających weryfikację sprzętu –
przy czym konieczność weryfikacji nie dotyczy punktów 15, 18, 21, 22, 23 i 24. Dla pozostałych
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punktów - w przypadku braku informacji o danym parametrze na stronie producenta, Zamawiający
dopuszcza potwierdzenie spełnienia warunku w postaci informacji sporządzonej przez wsparcie
techniczne producenta oferowanego sprzętu. W takiej sytuacji do oferty w ramach załącznika nr 1
należy dołączyć takie informacje, jako potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego.
Do niniejszego pisma Zamawiający dołącza wzory załącznika nr 1 – Opis przedmiotu
zamówienia – dla części 1 i 2, zawierające w pierwszym wierszu tabeli skorygowaną –
tj. doprecyzowaną zgodnie z niniejszym wyjaśnieniem treść (w pozostałej części – wzory nie ulegają
zmianie). Ofertę należy sporządzić z użyciem tych wzorów, przy czym użycie pierwotnych wzorów nie
spowoduje odrzucenia oferty pod warunkiem, że oferta zostanie sporządzona zgodnie z niniejszym
wyjaśnieniem.
Załączniki:
1. Dotyczące wniesionego zapytania:
1.1. Pismo Microsoft Corporation numer referencyjny: 12120 30/07/2020 kierowane do MRPiPS.
1.2. Tłumaczenie ww. pisma.
1.3. Appendix A.
2. „Opis przedmiotu zamówienia” - wzór załącznika nr 1 do oferty dla części 1 i 2 – uwzględniający
niniejsze wyjaśnienie.

str. 2

