
                                                                                           
 

 

 

RGKiR.271.20.04.2020      Liniewo, dnia 27-04-2020 r.  

 

Zapytanie ofertowe na sprzedaż z dostawą komputera przenośnego- zdalna szkoła. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

Zamawiający: 

Gmina Liniewo 

Ul. Dworcowa 3 

83-420 Liniewo 

NIP 591-15-67-501 

tel.: 058 687-85-20,  

faks: 058 687-85-22, 

www.liniewo.pl 

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest Wójt 

Gminy Liniewo.  

Postępowanie o udzieleniu niniejszego zamówienia prowadzone jest do kwoty nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zakup finansowany 

w ramach konkursu  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, z I oś 

priorytetowej "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,  Działanie 1.1, 

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

Internetu wysokich przepustowości”. 
 

 

Pytanie 1 

Dotyczy notebooków z wymogiem – procesor min I3. 

Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie w/w notebooków z procesorem ryzen 3 3200u 

które są o wiele wydajniejsze niż procesory i3 ? 

Poniżej porównanie wydajności: 

https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-3200U-vs-Intel-i3-8145U-vs-Intel-

i3-8130U/3431vs3349vs3225 

Odpowiedź 1 

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooków z procesem Ryzen 3 3200 u 

 

Pytanie 2 

Proszę określić czy wymagana przekątna ekranu: 15,6’’ ma być  HD czy FHD ? 

Odpowiedź 2 

Matryca 15,6” ma być w rozdzielczości FHD. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie notebooków zawierających procesory 

przeznaczone przez producenta procesora do montażu w komputerach stacjonarnych ? 

Procesory takie są wydajne ale wadą jest ich wyższa temperatura pracy oraz bardzo głośna 

praca wentylatorów chłodzących. 

Odpowiedź 3 

Nie dopuszcza się powyższego rozwiązania. 

 

 

 

https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-3200U-vs-Intel-i3-8145U-vs-Intel-i3-8130U/3431vs3349vs3225
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-3200U-vs-Intel-i3-8145U-vs-Intel-i3-8130U/3431vs3349vs3225


                                                                                           
 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie notebooków z procesorem i3 starszej 5 , 7 

generacji  ( np. i3-5005u , i3-7020u ) ? 

Odpowiedź 4 

Dopuszcza się procesor I3 od 7 generacji. 

 

Pytanie 5 
Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie notebooków przepakowywanych , nie 

posiadających opakowań fabrycznych – tzw „repacki”  ? 

Odpowiedź 5 

Nie dopuszcza się żadnego z powyższych rozwiązań. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie notebooków używanych , poleasingowych , lub 

odnawianych ? 

Odpowiedź 6 

Nie dopuszcza się żadnego z powyższych rozwiązań. 
 

Pytanie 7 

Czy wymagane złącze RJ45(LAN) ma być fabrycznie wbudowane w oferowane notebooki ? 

Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzną kartę sieciową z portem RJ45 podłączaną poprzez 

złącze USB ? 

Odpowiedź 7 

Złącze ma być fabrycznie wbudowane, nie dopuszcza się zewnętrznej karty RJ45. 

 

Pytanie 8 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na komputery używane na przykład 

poleasingwe, komputery refabrykowane? Czy zamawiający wymaga komputerów nowych? 

Odpowiedź 8 

Nie dopuszcza się komputerów używanych. 

 

Pytanie 9 

Czy zamawiający dopuszcza komputery bez systemu operacyjnego? W specyfikacji nie ma 

opisu systemu operacyjnego. 

Odpowiedź 9 

Zamawiający w modyfikacji wskazał system operacyjny WIN10. 

 

Pytanie 10 

Dlaczego zamawiający wymaga zestawu słuchawkowego na złączu USB skoro 

równoważnym i w pełni funkcjonalnym jest zestaw słuchawkowy ze złączem minijack/ Czy 

zamawiający dopuści słuchawki na złączu minijack? 

Odpowiedź 10 

Tak, Zamawiający dopuszcza komputery spełniające wymagania określone w zapytaniu ze 

złączem mini jack. 

 

Pytanie 11 

Czy w ramach zapytania ofertowego na dostawę laptopów, projekt Zdalna Szkoła, 

dopuszczacie Państwo możliwość zaoferowania bezpłatnej wersji dla edukacji Office 365 - 

zamiast Microsoft Office 2019? Posiada on wszystkie wymienione przez Państwa programy. 



                                                                                           
 

 

Odpowiedź 11 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie, jeśli nie będzie to wersja 

dostępna wyłącznie online. 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważne, rozwiązanie polegające na dodaniu do 

notebooka dodatkowego konwertera umożliwiającego wyprowadzenie złącza RJ-45? 

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę najnowsze trendy, gdzie renomowani producenci decydują się wyłącznie 

na komunikację bezprzewodową jako standard urządzeń mobilnych, a tam gdzie jest taka 

potrzeba umożliwiają połączenia kablowe z wykorzystaniem przejściówek i adapterów do RJ-

45, zwracamy się z prośbą jak powyżej. 

Dopuszczenie adapterów złącza RJ-45 umożliwi  zaoferowane sprzętu większej liczbie 

producentów nie wykluczając nikogo. 

Powyższa prośba stoi w zgodzie ze stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji oraz UZP. 

Odpowiedź 12 

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

Pytanie 13 

Czy zamawiający wymaga komputerów nowych czy używanych/poleasingowych? 

Odpowiedź 13 

Zamawiający wymaga nowych komputerów. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie notebooków zawierających procesory 

przeznaczone przez producenta procesora do montażu w komputerach stacjonarnych ? 

Procesory takie są wydajne ale wadą jest ich wyższa temperatura pracy oraz bardzo głośna 

praca wentylatorów chłodzących. 

Odpowiedź 14 

Odpowiedź, patrz pytanie 3 

 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie notebooków z procesorem i3 starszej 5 , 6, 7 

generacji  ( np. i3-5005u , I5-6300u , i3-7020u ) ? 

Odpowiedź 15 

Odpowiedź, patrz pytanie 4 

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie notebooków przepakowywanych , nie 

posiadających opakowań fabrycznych – tzw „repacki”  ? 

Odpowiedź 16 

Odpowiedź, patrz pytanie 5 

 

Pytanie 17 

Czy wymagane złącze RJ45(LAN) ma być fabrycznie wbudowane w oferowane notebooki ? 

Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzną kartę sieciową z portem RJ45 podłączaną poprzez 

złącze USB ? 

Odpowiedź 17 

Odpowiedź, patrz pytanie 7 

 



                                                                                           
 

 

 

 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie notebooków używanych , poleasingowych , lub 

odnawianych ? 

Odpowiedź 18 

Odpowiedź, patrz pytanie 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. Tablica ogłoszeń; 

2. BIP; 

3. a/a. 

 


