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Wyjaśnienia nr 2 treści zapytania ofertowego 

 

 

dotyczy: zapytania ofertowego nr BARR.1.2021 z 25.01.2021r. na zakup i dostawę sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz mebli na potrzeby 
realizacji projektu  

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przekazuje treść pytań do zapytania ofertowego na 
zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz mebli na 
potrzeby realizacji projektu wraz z wyjaśnieniami: 

 
Pytanie 1  
Dotyczy: 1. Laptop 
Zamawiający wymaga: ultrabook bez systemu operacyjnego oraz Wydzielona klawiatura numeryczna. 
Komputery laptop typu ultrabooki nie posiadają wydzielonej klawiatury numerycznej ze względu na 
swój rozmiar oraz wagę. 
Prosimy o dopuszczenie komputera laptop typu notebook. 
 
Odp.: Zamawiający utrzymuje wymóg dostawy ultrabooka. Jednocześnie modyfikuje zapisy 
załącznika nr 1 do zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w wierszu 1. Laptop w 
kolumnie 4 poprzez usunięcie punktu 10 „Wydzielona klawiatura numeryczna”. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy 2. Serwer oraz  9. Licencja na oprogramowanie antywirusowe 
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie antywirusowe zostało zainstalowane na dostarczonym 
serwerze. 
Jako iż Zamawiający nie wyspecyfikował systemu operacyjnego dla serwera prosimy o dopuszczę 
serwera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 Pro. 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i załącznika nr 1 Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie 3 
Dotyczy 2. Serwer 
Zmawiający wymaga: port: 10GbE SFP+ Smartnic z obsługą iSER.  
Zapis Smartnic z obsługą iSER jest to zapis dla urządzeń plikowych marki Qnap. 



 
 

 
 

Dodatkowo wyspecyfikowane oprogramowanie antywirusowe z punkcie 9 nie posiada możliwości 
pracy na serwerach marki Qnap. 
Prosimy o dopuszczenie serwera wyposażonego w dwa porty SFP+ bez obsługi iSER. 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i załącznika nr 1 Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie 4 
Dotyczy 2. Serwer 
Prosimy o informację czy zaoferowane urządzenia Serwer oraz UPS mają posiadać montaż rack? 
 
Odp.: Tak. Zaoferowane urządzenia Serwer oraz UPS mają posiadać montaż rack. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy 3. Urządzenie wielofunkcyjne 
Zamawiający wymaga: szybkość druku w kolorze: 42 str A4/min 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego szybkość druku A4 35 str./min w kolorze, 35 
str./min monochromatyczne oraz A3 20 str./min w kolorze, 20 str./min monochromatyczne. 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i załącznika nr 1 Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie 6 
Dotyczy 10. Oprogramowanie biurowe 
Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania biurowego, które musi zostać zainstalowane na 
5 urządzeniach mobilnych. Oprogramowanie Microsoft Office 2019 Home & Business nie umożliwia 
instalacji na platformie Android oraz iOS. 
Prosimy o dopuszczenie oprogramowania Microsoft Office 2019 Home & Business bez wymogu 
instalacji na dostarczanych urządzeniach mobilnych. 
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i załącznika nr 1 Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie 7 
Dotyczy 12. Ekran projekcyjny 
Zamawiający wymaga: 2. formaty obrazu: 1:1, 4:3; 16:9 lub 16:10 
Prosimy o potwierdzenie, że należy dostarczyć ekran projekcyjny o formacie 16:9, który jest zgodny z 
projektorem. 
 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że zaoferowany ekran projekcyjny ma mieć możliwość wyświetlenia 
podanych w załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia formatów obrazu. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dopuści laptopy o pojemności 
baterii: 3 komorowa, 40 Wh? 
Nie ma aktualnie na rynku laptopa 13,3" w oficjalnych kanałach dystrybucyjnych o pojemności baterii 
4471 mAh.  
 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego i załącznika nr 1 Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia. Jednocześnie wyjaśniamy, że podane w kolumnie 4 załącznika nr 1 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia są opisem minimalnych parametrów technicznych i 
funkcjonalnych. 
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