Wygenerowano: 2022-08-16 14:52

Strona 1 / 2

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Ogłoszenie nr 2022-40105-120991
"Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze
Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” współﬁnansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi
Liczba wyników: 3

Pytanie numer 1, data wysłania 2022-08-05 15:16:22
Dzień dobry,
Proszę o dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych. W zakresie urządzeń wielofunkcyjnych,
których wartość jest znaczna, istnieją na rynku ﬁrmy specjalizujące się w takich urządzeniach i nie
oferujące innego sprzętu komputerowego. Umożliwienie złożenia oferty na same urządzenia wielofunkcyjne
pozwoliłoby Państwu otrzymać większą ilość ofert od specjalistycznych ﬁrm i za dużo niższe pieniądze,
ponieważ zmniejszy się ilość pośredników.

Udzielono odpowiedzi
W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych. Zamawiającemu zależy na wzajemnej kompatybilności zamawianego sprzętu.
Odstąpienie od takiego wymogu mogłoby narazić Zamawiającego na brak właściwej koordynacji nad
całością zamawianego sprzętu oraz problemy techniczne w jego funkcjonowaniu. Dlatego też samego
szacowania rynku dokonano w formule zapytania bez podziału na części. Zamawiający oczekuje
współpracy z podmiotem, który będzie zdolny do przygotowania i realizacji kompleksowej oferty, a
przy tym zachowania równowagi cenowej pomiędzy poszczególnymi elementami zamówienia. Jest to
warunkowane m.in. wysokością kwoty przeznaczonej na jego realizację.

Pytanie numer 2, data wysłania 2022-08-11 15:05:21
Czy Zamawiajacy dopuści w części 1 Laptop -1szt. porty USB :
1x USB 3.2 Gen 2
1x USB 3.2 Gen 2 (Always On)
2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort 1.4),

Udzielono odpowiedzi
Zamawiający informuje , że dopuszcza rozwiązania zaproponowane w ww. pytaniu.
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Pytanie numer 3, data wysłania 2022-08-11 15:25:31
pytanie 2 czy Zamawiający w części 1 dopuści laptopy z bateriami, których czas pracy wynosi 6.9 hr
potwierdzony testem MobileMark 2018: 6.9 hr

Udzielono odpowiedzi
Zamawiający informuje, że nie dopuści ww. rozwiązania.

