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Dotyczy przetargu na: „Dostawę przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem oraz 

biurowego w ramach projektu pod nazwą "

– program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020. 

 

Szanowni Państwo 

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz.U.z 2018 poz. 1603. ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Pytanie  

W związku z faktem, że przedm

w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje

komputerach system operacyjny Windows 10 Pro 

(„ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i

przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

 

Odpowiedź  

Zamawiający opisał minimalne funkcjonalności jakie ma 

na przenośnych komputerach. W związku z czym jeżeli zaoferowany 

operacyjny spełni postawione minimalne wymagania zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego 

systemu.  

 

 

drogą do kariery zawodowej – program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi" współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

/D/1/2020 

Biuro Projektu: 91-008 Łódź ul. Drewnowska 88 

Łódź, dn.06.08

Do wszystkich zainteresowanych,

Dostawę przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem oraz 

w ramach projektu pod nazwą " Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej 

program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

ie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

. ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego 

w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje

komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach 

jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu 

przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne? 

Zamawiający opisał minimalne funkcjonalności jakie ma posiadać system operacyjny 

na przenośnych komputerach. W związku z czym jeżeli zaoferowany przez Wykonawcę 

operacyjny spełni postawione minimalne wymagania zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego 

Z poważaniem :

Dyrektor ZSP nr 5 w Łodzi 

Małgorzata Joniuk

/podpis na oryginale dokumentu/

 

 
" współfinansowany ze środków Unii 

06.08.2020 roku. 

Do wszystkich zainteresowanych, 

Dostawę przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu 

Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej  

" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

ie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

. ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące 

iot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego  

w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych 

dostarczany w ramach programu STF   

dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu 

system operacyjny zainstalowany 

przez Wykonawcę system 

operacyjny spełni postawione minimalne wymagania zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego 

 

Z poważaniem : 

Dyrektor ZSP nr 5 w Łodzi  

Małgorzata Joniuk - Piątkowska  

/podpis na oryginale dokumentu/ 


