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WYJASNIENIA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn.
„Zakup i dostawa laptopow dla Szkol Podstawowych z terenu Gminy Minsk Mazowiecki w

ramach realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkola+"

Zamawiajacy Gmina Minsk Mazowiecki ponizej
wyjasnieniami:

przedstawia tresc zapytan wraz z

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania laptopy z wbudowan^ kamery internetow^ o
rozdzielczosci 0,92 Mpix?
Standardowo montowane w laptopach kamery posiadaj^ rozdzielczosc, 0,3 Mpix, 0,92 Mpix
oraz 1,3 Mpix.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza do postepowania laptopow z wbudowan^ kamery internetow^ o
rozdzielczosci 0,92 Mpix. Zgodnie z Zatacznikiem nr 1 - Opis wymagan sprzetowych, min.
rozdzielczosc kamery to 1.0 Mpix.
Pytanie 2

Czy Zamawiajacy wymaga aby wymagany system operacyjny byl fabrycznie preinstalowany
przez producenta laptopa i posiadal klucz licencyjny "zapisany" w BIOS?
Odpowiedz:

Zgodnie z Zalacznikiem nr 1 - Opis wymagan sprzetowych:
System operacyjny
o Zamawiajacy wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nie uzywanego oraz nie
aktywowanego nigdy wczesniej na innym urzadzeniu.
o Zamawiajacy wymaga by oprogramowanie systemowy bylo fabrycznie zainstalowane
przez producenta komputera.
o Zamawiajacy wymaga aby oprogramowanie bylo dostarczone wraz ze stosownymi,
oryginalnymi atrybutami legalnosci, na przyklad z tzw. naklejkami GML (Genuine
Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez
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producenta sprzetu lub inna^ forma^ uwiarygodniania oryginalnosci wymagany przez
producenta oprogramowania stosown^ w zaleznosci od dostarczanej wersji.
Ponadto zgodnie z zapisami zapytania ofertowego rozdzial 2 ust. 3 i 4:
„3. W momencie odbioru towaru Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zastosowanie
procedury sprawdzaj^cej legalnosc dostarczonego oprogramowania"
„4. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc przeprowadzenia weryfikacji oryginalnosci
dostarczonych programow komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku
wystajDienia w^tpliwosci co do jego legalnosci"

janusz Piechoski

