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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

 
Dot. zapytania ofertowego  na: Dostawę sprzętu IT, audio i sprzętu biurowego w ramach projektu „Azymut 
na sukces – program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w 
Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI 
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w 
Łodzi. 
 
 
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, jakie  wpłynęły w dniu 4 października  2017 r.  
 
Pytanie nr 1  
Ad. 6 Czy zamawiający dopuści wysokość obszaru roboczego tablicy interaktywnej w wielkości 1165 mm 
zamiast wymaganych 1170 mm? Obszar roboczy tablicy z wysokością 1165 mm zachowuje wymiar wymaganej 
przekątnej 77”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1  
Zamawiający dopuści taki rozmiar przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
Opis przedmiotu zamówienia w części 1  w pkt 6 zostaje stosownie  zmodyfikowany.  
 
Pytanie nr  2  
Ad. 7 Czy zamawiający dopuszcza projektor bez głośnika? Wszystkie jego pozostałe parametry zostałyby 
spełnione.   
 
Odpowiedź na pytanie  nr 2  
Zamawiający dopuści projektor bez głośnika. 
Opis przedmiotu zamówienia w części 1  pkt 7 zostaje stosownie  zmodyfikowany.  
 
Pytanie nr 3  
Ad.8 Czy zamawiający dopuści projektor z lampą o mocy 203W zamiast wymaganych 190W 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Tak, 190 W to minimalny parametr lampy. 

*** 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że  w związku z  udzielonymi odpowiedziami dokonuje  zmiany 
Opisu  przedmiotu zamówienia w Części 1 w pozycjach 6 i 7 i  tym samym, pozycje  te otrzymują 
brzmienie: 
 
6.  Tablica 

multimedialna 
o minimalnych 
parametrach: 

Powierzchnia aktywna 1. Powierzchnia 
wielodotykowa, może służyć jako tablica 
suchościeralna, powierzchnia matowa, nie skupiająca 
światła, twarda i odporna na uszkodzenia 
2. Możliwość przyczepiania magnesów do 

1 sztuka 
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powierzchni tablicy 
3. Przekątna powierzchni roboczej min. 77 cali (min. 
1560 mm x 1165 mm) 
Obsługa tablicy Dotykowa za pomocą palca lub 
pisaków nie posiadających żadnych elementów 
elektronicznych. Część aktywna tablicy (rejestrująca 
dotyk) stanowi integralny element konstrukcji. Nie 
dopuszcza sie zastosowania wszelkiego rodzaju 
przystawek elektronicznych symulujących tablicę 
interaktywną. 
Format obrazu 4:3 
Komunikacja z komputerem Za pomocą kabla USB 
Dodatkowe wyposażenie 1. Półka na pisaki lub 
uchwyt na pisaki montowany np. magnetycznie lub 
do ramy tablicy 
2. Minimum 3 pisaki interaktywne piszące w 
minimum 3 różnych kolorach 
3. Gąbka (wymazywacz) do ścierania tablicy 
4. Sterownik oraz oprogramowanie do tablicy 
(oprogramowanie w języku polskim) 
5. Instrukcja użytkownika w języku polskim 
5. Kabel USB do zasilania tablicy min. 6 m 
6. Wskaźnik teleskopowy 
Dodatkowe funkcje Paski skrótów 
Inne wymagania 1. Tablica wyposażona w uchwyt 
umożliwiający jej montaż na ścianie, montaż w cenie. 
2. Deklaracja zgodności CE - należy dołączyć do 
oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu 
3. Autoryzowany, certyfikowany przez producenta 
serwis w Polsce 
Gwarancja minimum 60 miesięcy 
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Pozostałe postanowienia OPZ pozostają bez zmian.  

*** 

W związku z  udzielonymi odpowiedziami na pytania i zmianami w OPZ Zamawiający  przedłuża termin 
składania ofert do dnia 12.10.2017r.  godz. 10.00.  
 
 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych 
wyjaśnień i dokonanych zmian.  
 
Odpowiedzi umieszcza się: 

1. w bazie konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania 

 
Łódź, dnia 04.10.2017 r. 
 

Dyrektor ZSEiU w Łodzi 
Ewa Baczewska 

/podpis nieczytelny/ 

7.  Projektor 
multimedialny 
o minimalnych 
parametrach: 

Rodzaj Krótkoogniskowy 
Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024 x 768 
Kontrast minimum 15 000:1 
Format matrycy 4:3 
Żywotność lampy minimum 5 000 h w pełnej 
jasności 
Jasność minimum 2700 ANSI Lumenów w pełnej 
jasności 
Technologia DLP 
Opcje łączności VGA, HDMI, mini Jack 
Głośność pracy Maksymalnie 36 dB 
Dodatkowe wyposażenie 1. Uchwyt sufitowy 
malowany proszkowo o udźwigu min 15 kg z 
możliwością regulacji projektorem we wszystkich 
płaszczyznach oraz ukryciem kabla wewnątrz 
uchwytu. W zestawie śruby montażowe.  
2. Przewód HDMI o minimum 10 m długości 
Dodatkowe wymagania Wbudowane głośniki 
(2W) – opcjonalnie  
Deklaracja zgodności CE 
Gwarancja minimum 36 miesięcy. Montaż w cenie. 
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