
 
 
 
 
 
 

Numer postępowania: 271.23.2017 

 
Opatowiec, dnia 26.09.2017 r. 

 

INFORMACJA 
 

dla Wykonawców nr 3 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

„Dostawa wyposażenia do Przedszkola w Opatowcu” 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Pytanie nr 1 

Ze względu na błędnie wyspecyfikowaną podłogę interaktywną przez Zamawiającego prosimy o dopuszczenie 

jako rozwiązania równoważnego podłogi o następujących parametrach : 

 

Model  Edu 

Projektor  

Jasność 3200 Ansi Lumenów 

Rozdzielczość 800 x 600 

Żywotność lampy (tryb standard) 4500 h 

Wielkość obrazu 

Wysokość nad podłożem Maksymalny rozmiar obrazu 

2.5 m 2.3 m x 1.7 m 

3.0 m 2.7 m x 2.0 m 

3.5 m 3.2 m x 2.4 m 

4.0 m 3.6 m x 2.7 m 

4.5 m 4.0 m x 3.0 m 

Wysokość montażu dla sugerowanego rozmiaru projekcji (2.7 m x 2.0 m) 3.0 m – 3.5 m 

Zasilanie / Pobór prądu  

Zasilanie 230 V 

Pobór mocy gdy urządzenie wyłączone 0 W 

Maksymalny pobór mocy 260 W 

Sugerowany maksymalny czas pracy ciągłej 6 h 

Dźwięk 

Wbudowane głośniki Tak 

Moc 10 W 

Mocowanie 
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Sposób mocowania do sufitu betonowego 4 kołki rozporowe 

Wysokość rury dystansującej 5 cm – 300 cm 

Obudowa 

Kolor Biały 

Wymiary 51 cm x 31 cm x 20 cm 

Waga 9,5 kg 

Gniazda MIC, LAN 

Złącza zewnętrzne 

Ethernet RJ45 1 szt. 

USB 2.0 2 szt. 

Wyjście Audio Jack 3.5 mm 1 szt. 

Pilot 

Baterie 2 szt. alkaliczne LR03 / AAA 

Komputer 

System operacyjny Linux  

Procesor AMD lub równoważny  

Dysk SSD min 16BG 

Pamięć RAM Min 2GB 

Płyta główna 

4 x USB 3.0, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x 

HDMI, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x DC-In 

Jack, 1 x 24 pin ATX Power 

Connector  

Inne 

Ustawienie projektora w zestawie Poziomo (prawidłowa wentylacja) 

Lustrzane odbicie obrazu Tak 

Możliwość projekcji centralnej (nad środkiem obrazu)  Tak 

Możliwość projekcji bocznej (nad krawędzią obrazu) Tak 

Gniazdo audio w panelu zewnętrznym Tak 

Gniazdo USB 3.0 w panelu zewnętrznym 2 szt. 

Gniazdo LAN w panelu zewnętrznym Tak 

Możliwość montażu do ściany Tak 

Oprogramowanie 

System operacyjny  Linux 

Ilość animacji 30 FUN + 50 EDU  

Obsługa za pomocą pilota  Tak 

Podział gier na grupy Tak 
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Tryb automatycznego przełączania gier  Tak 

Dostęp do internetu 

Typ przewodowej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s 

Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11n/g//b 

Gotowy do połączenia internetowego  Tak 

Możliwość dodawania gier przez internet  Tak 

Możliwość zdalnej aktualizacji  Tak 

WiFi Tak 

Gwarancja 

Gwarancja na system z wyłączeniem lampy 24 miesiące 

Gwarancja na lampę 12 miesięcy lub 2000 godzin pracy 

 

Czy Zamawiający dopuści w/w parametry ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe  

 

Pytanie nr 2 

(Angielski quiz dla przedszkolaków – pakiet do Tablicy interaktywnej (pkt 3)) 

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestawy gier wg zestawienia poniżej : 

1. EuroPlus+ Angielski dla dzieci - Pingwin Alex i przyjaciele 

2. EuroPlus+ Angielski dla dzieci 'Nicole and Tommy'? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 

 

Dotyczy :  Tablica interaktywna  szt.2  oraz głośniki do tablicy interaktywnej 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający w części dotyczącej komunikacji z komputerem usunie zapisy :   „poprzez port RS-232C” i „oba 

porty zamontowane bezpośrednio w tablicy”  oraz „Bluetooth” (w części komunikacji bezprzewodowej 

opcjonalnej) ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający w części dotyczącej Programowalne przyciski bezpośrednio na tablicy dopuści  17 przycisków, 

zamiast wymaganych 18-stu ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający w części dotyczącej Co w zestawie usunie zapisy :   „biało-niebieski, niebiesko-biały” i „Kabel 

RS-232C (dł. 8m) - 1 szt.” (kabel RS-232C związany jest z parametrem z pytania nr 1)  ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 
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(dotyczy: głośników) 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie głośników do tablicy interaktywnej o następujących parametrach, jako 

alternatywnych do wyspecyfikowanych konkretnych firmy MENTOR przez Zamawianego   ? 

 

Parametry głośników : 

• Zestaw głośników stereofonicznych do tablic multimedialnych  

• Moc wyjściowa RMS: 40W (2x20W) 

• Kolumny dwudrożne 

• Głośniki w kolumnie: wysokotonowy 30mm, średniotonowy 100mm 

• Pełna kontrola dźwięku (regulacja głośności, basu i tonów wysokich) 

• Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz 

• Impedancja 4 Ohm 

• Drewniane obudowy kolumn 

• Wymiary (jednej kolumny): 145x330x166mm 

• Waga: 4,9kg  

 

Wskazane parametry wskazują na konkretny, stary model tablicy oraz głośników firmy MENTOR. Ich usunięcie i 

zmodyfikowanie poszerzy gamę możliwych do zaoferowania tablic, głośników innych producentów i nie będzie 

miało to żadnego wpływu na walory techniczne i obecnie obowiązujące standardy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głośników do tablicy interaktywnej o podanych parametrach, jako 

alternatywnych do wyspecyfikowanych konkretnych firmy MENTOR przez Zamawianego.    

 

Dotyczy :  Projektor + uchwyt ścienny 

 

Pytanie nr 7  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie projektora o jasności 3000 ANSI lm ? 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie projektora o poziomie szumu:  32dB normalny ? 

Czy Zamawiający w części dotyczącej Zużycie energii usunie zapisy :   „220W Eco, 0,5W StandBy” ? 

Czy Zamawiający w części dotyczącej Żywotność źródła światła usunie zapisy :   „10000h LampSave ” ? 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie projektora o mocy/źródło światła:  190W ? 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie projektora o Współczynnik odległości: 0,61:1 ? 

Czy Zamawiający usunie zapisy :   „Obiektyw: F=2.6-2.78, f=10.2-12.24 mm ” ? 

Czy Zamawiający w części dotyczącej Wejścia video usunie zapisy :   „VGA x1” ? 

Czy Zamawiający w części dotyczącej Wejścia video usunie zapisy :   „HDMI x2 (jedno z obsługą MHL)” ? 

Czy Zamawiający w części dotyczącej Wejścia audio usunie zapisy :   „MiniJack 3,5mm x1” ? 

Czy Zamawiający w części dotyczącej Porty komunikacyjne usunie zapisy :   „MiniUSB x1  ” oraz  USB-A x1? 

Czy Zamawiający w części dotyczącej Wyposażenie opcjonalne usunie zapisy :   „okulary 3D” ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe 

 

Dotyczy :  Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem 
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Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera WB52-30-i3, zamiast wymaganego WB5250G4 –i5 ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie komputera WB52-30-i3, zamiast wymaganego WB5250G4 –i5 

 

Pytanie nr 9 

Zamawiający nie wyspecyfikował nigdzie systemu operacyjnego do w/w komputera. Czy zatem Zamawiający 

będzie wymagał od wykonawców zaoferowania np. Windowsa 10 HOME lub równoważnego ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie wymagał od wykonawców zaoferowania np. Windowsa 10 HOME lub równoważnego 

 

Dotyczy :  Laptop szt.2  

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający usunie zapisy :   „Grafika: NVIDIA GeForce 920M 2 GB” ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe  

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający w części dotyczącej Rodzaj USB  usunie zapisy :   „1x 3.0 ” ? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający w części dotyczącej Rodzaj USB  usunie zapisy :   „1x 3.0 ” 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający usunie zapisy dotyczące wymiarów fizycznych laptopa ? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający usunie zapisy dotyczące wymiarów fizycznych laptopa 

 

 


