
WÓJT GMINY STEPNICA

Stepnica, dnia 04.08.2010 r.
AOS.2227 -39/2010

WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. zamówienia publicznego pn.
"Zakup srodków dydaktycznych dla Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy"

Dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo

zamówien publicznych informuje, iz wplynely nastepujace zapytania:

Pytanie nr 1

Czy przez zapis ,,Pasywna elektromagnetyczna, dualna" zamawiajacy oczekuje

dostawy tablicy interaktywnej z mozliwoscia pisania jednoczesnie dwoma pisakami?

Odpowiedz

Tak, Zamawiajacy oczekuje tablicy interaktywnej z mozliwoscia pisania jednoczesnie

dwoma pisakami.

Pytanie nr 2

Czy zamawiajacy dopuszcza tablice z rama bez 14 klawiszy na ramie tablic?

Taki zapis wskazuje tylko na tablice IQ Bard i nie dopuszcza zaoferowania innych

tablic co jest niezgodne z prawem zamówien publicznych.

Jest to nie istotne z punktu widzenia uzytkownika, poniewaz ta sama funkcjonalnosc

mozna uzyskac na pasku narzedzi wyswietlanym na tablicy.

Przyciski umieszczone na ramie moga zostac mechanicznie uszkodzone przez

dzieci, podczas gdy tablica nie jest wykorzystywana.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza tablice z rama bez 14 klawiszy na ramie tablic.

Zamawiajacy wyraza zgode na usuniecie zapisu dot. klawiszy na ramie tablic.

Pytanie nr 3

Czy zamiast pólki na pisaki zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie bocznego

uchwytu na pisaki spelniajace ta sama funkcje?

Takie rozwiazanie jest bardziej praktyczne i wygodne w uzytkowaniu.
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Odpowiedz

Tak, Zamawiajacy wyraza zgode na baczny uchwyt na pisaki.

Pytanie nr 4

Czy przez zapis "pisaki ladowane bateryjnie elektroniczne" zamawiajacy wymaga

dostarczenia pisaków do tablic wraz z ladowarka umozliwiajaca ich ladowanie bez

koniecznosci wyjmowania ogniwa z pisaka?

Jezeli tak to informujemy, ze na rynku istnieja dwa rozwiazania "ladowanych"

pisaków:

- Z akumulatorem wymagajacym ladowania przez okres kilkudziesieciu minut Uezeli

nauczyciel zapomni naladowac pisaki to praca na tablicy nie bedzie mozliwa)

- Z kondensatorem umozliwiajacym pelne ladowanie w ciagu kilkunastu sekund.

Prosimy o okreslenie, którego rozwiazania zamawiajacy oczekuje?

Odpowiedz

Zamawiajacy oczekuje rozwiazania -z akumulatorem wymagajacym ladowania przez

okres kilkudziesieciu minut.
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