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 Nr post powania: CEN.2410.2.2017.ICH 

 

Uczestnicy post powania 

dotyczy: Zapytanie Ofertowe  

 PN. Dostawa sprz tu komputerowego w tym notebooków wraz z oprogramowaniem 
  

pytanie 1 

Prosimy o wyja nienie, czy w pozycji 1 (Notebook 11,6") jest mo liwe zaoferowanie notebooka z  procesorem  

o wydajno ci wi kszej ni  2000 pkt. w te cie PassMark - CPU Mark z dnia 12.07.2017?  W przypadku odpowiedzi  

negatywnej, prosimy o wyja nienie, czym kieruje si  Zamawiaj cy  uniemo liwiaj c zaoferowanie lepszego 

procesora. Kolejne generacje procesorów s  nie tylko wydajniejsze (maj  wi kszy  wynik testu PassMark  

CPU Mark) ale te  bardziej oszcz dne energetycznie i wydzielaj  mniej ciep a. S  pod ka dym wzgl dem lepsze. 

Ograniczanie mo liwo ci zaoferowania notebooka z lepszym procesorem  wydaje si  nielogiczne i  

niezrozumia e. 

 

Odpowied  na zapytanie 

Zamawiaj cy przygotowa  specyfikacj  po rozpoznaniu rynkowym rednich cen notbooków i ich parametrów  

w granicach rodków przeznaczonych na realizacj  zadania. 

Im bardziej zaawansowane technologiczne notebooki np. posiadaj ce wy sze parametry procesorów tym wy sza 

ich cena.  

Zamawiaj cy chce unikn  sytuacji w której w odpowiedzi na jego zapytanie ofertowe zostan  przedstawione 

oferty przekraczaj ce przeznaczone na realizacj  zadania rodki. 

Przedstawione parametry nie maj  charakteru historycznego a zawieraj  przedzia , który umo liwia konkurowanie 

 dostawcom w segmencie produktów, którymi jest zainteresowany Zamawiaj cy. 

 

pytanie 2 

Prosimy o wyja nienie, czy w pozycji 1 (Notebook 11,6") nale y traktowa  przek tn  ekranu "11,6 cala" jako 

minimaln  z mo liwo ci  zaoferowania wi kszej? Ewentualnie prosimy o wskazanie zakresu wielko ci przek tnej 

np. od 11,6" do 15,6", poniewa  wg naszej wiedzy, nie ma na rynku dost pnych notebooków o matrycy równej 

11,6 cala i spe niaj cych pozosta  cz  specyfikacji. Jedyny pasuj cy model zosta  dawno  

wycofany przez jego producenta. 

 

Odpowied  na zapytanie 

Zamawiaj cy nie wyra a zgody na zmian  zakresu wielko ci przek tnej np. od 11,6" do 15,6" albowiem 

zaoferowane notebooki b  w znacz cy sposób odbiega  od oczekiwa  Zamawiaj cego. 

Zamawiaj cy wybra  przek tn  ekranu notebooka kieruj c si  swoimi potrzebami w zakresie komfortu transportu 

przez u ytkowników. Im wi ksza przek tna ekranu tym wi kszy i ci szy notebook.  

Z informacji posiadanych przez Zamawiaj cego w chwili przygotowania specyfikacji wynika o, i  notebooki  

w oferowanej konfiguracji s  dost pne na rynku. 

 


