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s|.271,15.2018
dot.: postqpowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawg sprzgtu komputerowego
i
oprograrrlowania dla szk6l zawodowych w Gdyni realizowanej w ramach projektu "Rozw6j szko,lnictwa

zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szk6l zawodowych oraz wyposar2enie",
umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01 .00-22-0001116-01 . Projekt dofinansowany jest z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.

Zgodnie

z art. 38 ust.1 ustawy Prawo

zamowieh publicznych

z 29 stycznia

2C104

r. Zamawiajqcy

udziela wyjaSnieh do Pahstwa pytan do SIWZ.

Pytanie:

Dotyczy punktu 1.9 Zestaw interaktywny

Czy Zamawiajqcy dopuSci do postQpowania projektor krotkoogniskowy, ktorego parametr

-

,,odleglo6tl od ekranu" mie5ci sig w zakresie 0,70 5 m ? Tu chcemy zwrocic uwagQ, ze w specvfikacji
projektorer uzytego w komplecie z tablicq interaktywnq Zamawiajqcy opisuje pro.jektor szerokokqtny

podajqc parametr ,,odlegtoSi od ekranu" w zakresie od 0,66 m do 0,83 m, ktory charakterryzuje
projektor u ltra kr6tkoog n iskowv,

Dotvczy punktu 1.29 Projektor nrultimedialnv
t?zy Zamawiaiqcy dopusct do postQpowania projektor krotkoogniskowy ktorego panametr
,,odleglo6<i od ekranu" mieSci siq w zakresie 0,70 - 5 m ? Tu chcemy zwr6cii uwage, Ze ZamawiaiEcy
opisuje pnojektor podajqc parametr ,,odleglo56 rf,d ekranu" w zakresie od 0,66 rn do 0,83 m, ktory
ch a ra kte ryzuj e p roj ekto r u ltra k r6tkoog n is kowy._
Odpowied2 Zamawiajqcego:

ad. 1 Zarnawiajqcy oczekuje, ze projektor w z odlegloSci zawartej w przedziale podanym w SIWZ
bqdzie w stanie pokryc obrazem tablicg stanowielcq element zestawu
ad 2. Zarnawiajqcy oczekuje,2e projektor w z odleglosci zawartej w przedziale podanym w SIWZI
bqdzie w stanie pokryc obrazem tablicg o rozmiarze 80".
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