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Warszawa, dnia 10.10.2019 r. 

Egz. Nr 1 z 1 

 
                                                                                                                Strona internetowa:      

https://dwwam.nowybip.pl/ 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
 

1. Wyjaśnienie treści do zapytania ofertowego 
 

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Oddziałów Spółki AMW REWITA Sp. z o. o 

1. Zwracamy uwagę na wzajemnie wykluczające się zapisy na 3 stronie zapytania ofertowego: „Cena 
za realizację zamówienia stanowił będzie 50% kryterium oceny ofert” oraz „Cena - 60%”. Proszę 
o określenie wagi tego kryterium oceny ofert. 

Odpowiedź: 

Informujemy, że w powyższym zakresie dokonamy zmiany treści Zapytania ofertowego.  
 

2. Zwracamy uwagę, że żaden zasilacz awaryjny nie posiada współczynnika mocy 100%, zatem 
prosimy o skorygowanie literówki polegającej na określeniu mocy wyjściowej na poziomie 3000W 
oraz obniżenia tej wartości do 2400W. Odsyłamy Zamawiającego do strony producenta zasilacza 
na potwierdzenie wniosku: https://ever.eu/product/pl/ups-powerline-rt-3000. 

Odpowiedź: 

Informujemy, że w powyższym zakresie dokonamy zmiany treści Zapytania ofertowego 
 

3. Czy Zamawiający wymaga dostawy zasilaczy awaryjnych w wersji RACK czy TOWER? Jeśli RACK 
to prosimy o doprecyzowanie: 600-1000mm czy też 800-1200mm (rodzaj szyn)? 

Odpowiedź: 

Informujemy, że obudowa zasilacza RACK/TOWER – w przypadku zaproponowania przez 

Wykonawcę wersję RACK do UPS-a powinny zostać dostarczone szyny 800-1200mm. 

W powyższym zakresie dokonamy zmiany treści Zapytania ofertowego. 

4. Zamawiający wymaga czasu podtrzymania zasilaczy zgodnego z kartą katalogową (Czas 
podtrzymania 100 % / 80 % / 50 % [min]: 3 / 6 / 12)? 

Odpowiedź: 

Informujemy, ze odwołujemy się do parametrów w karcie katalogowej. 

5. W kwestii wiedzy i doświadczenia – czy Zamawiający do sprzętu komputerowego  
i oprogramowania byłby uprzejmy zaliczyć również sprzęt i oprogramowanie teleinformatyczne? 
Czy warunek zostanie spełniony przy wykazaniu innej kategorii dostaw IT aniżeli obejmujących 
stricte komputery? 

Odpowiedź: 

Tak. Dopuszcza inną kategorię dostaw IT np. sprzęt i oprogramowanie teleinformatyczne. 
 

https://ever.eu/product/pl/ups-powerline-rt-3000
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6. Zwracamy uwagę, że najnowsza generacja procesorów występująca w ofercie laptopowej firmy 
Lenovo to generacja 8. Prosimy zatem o dopuszczenie zaoferowania laptopów E490 z procesorem 
i5-8265U. 

Odpowiedź: 

Informujemy, że dopuszczamy procesor ver.8  
 

7. Prosimy o potwierdzenie, że w komputerach AIO Zamawiający również dopuszcza i wymaga 
procesorów min. 8 generacji tj. modelu i5-8400T. 

Odpowiedź: 

Informujemy, że dopuszczamy ver.8  
 

8. Zamawiający nie sprecyzował wymaganego rodzaju i rozmiaru dysków. Czy 256 GB SSD będzie 
dla Zamawiającego wystarczające zarówno w zakresie laptopów jak i komputerów AIO? 

Odpowiedź: 

Informujemy, że w zapytaniu – (OPZ) dopuszcza się dyski min. SSD 256GB 

 
2. Zmiana treści do zapytania ofertowego. 

 
1. W Zapytaniu ofertowym Rozdział IV. Kryterium wyboru oferty jest: 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszy bilans ceny za realizację 
zamówienia, terminu wykonania, z zastrzeżeniem, że kierował się będzie interesem Spółki celem 
uzyskania profesjonalnej usługi na korzystnych dla siebie warunkach. 
 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60% 

Czas dostawy 40% 

Razem 100 % 

 
a) Cena za realizację zamówienia 

Zamawiający oceni łączną cenę ofertową netto za realizację zamówienia zaproponowaną przez 
Wykonawcę. Cena ofertowa netto musi zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia,  w 
szczególności koszty transportu, materiałów niezbędnego do zrealizowania zamówienia oraz inne 
koszty, które musi ponieść Wykonawca celem właściwego wywiązania się ze zobowiązania. 
Cena za realizację zamówienia stanowił będzie 50% kryterium oceny ofert. 
 

W zapytaniu ofertowym winno być 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszy bilans ceny za realizację 
zamówienia, terminu wykonania, z zastrzeżeniem, że kierował się będzie interesem Spółki celem 
uzyskania profesjonalnej usługi na korzystnych dla siebie warunkach. 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60% 

Czas dostawy 40% 

Razem 100 % 

 
b) Cena za realizację zamówienia 

Zamawiający oceni łączną cenę ofertową netto za realizację zamówienia zaproponowaną przez 
Wykonawcę. Cena ofertowa netto musi zawierać wszelkie koszty realizacji zamówienia,  w 
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szczególności koszty transportu, materiałów niezbędnego do zrealizowania zamówienia oraz inne 
koszty, które musi ponieść Wykonawca celem właściwego wywiązania się ze zobowiązania. 
Cena za realizację zamówienia stanowił będzie 60% kryterium oceny ofert. 

 

2. W Zapytaniu ofertowym Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia jest: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem operacyjnym i biurowym, w tym: 

a. 10 szt. komputerów przenośnych Lenovo E490 i5 gen.10 8GB RAM wraz z torbą 

przenośną do laptopa, Microsoft Office Home&Bussines 2016 PL (licencja bezterminowa) 

oraz licencją na oprogramowaniem IT Manager (ITM Agent – wszystkie moduły). System 

operacyjny Windows 10 x64 

b. 10 szt. komputerów stacjonarnych typu Lenovo AIO V530-24 i5 8GB RAM wraz z 

oprogramowaniem , Microsoft Office Home&Bussines 2016 PL (licencja bezterminowa) 

oraz licencją na oprogramowaniem IT Manager (ITM Agent – wszystkie moduły). System 

operacyjny Windows 10 x64 

c. 10 szt. monitorów Lenovo ThinkVision T24i-10 wraz z kablami HDMI do podłączenia 

monitora do komputera stacjonarnego 

d. 4 szt. UPS Ever Powerline RT PLUS 3000VA/3000W/Czas podtrzymania z baterii 

wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax).  

W zapytaniu ofertowym winno być: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem operacyjnym i biurowym, w tym: 

a. 10 szt. komputerów przenośnych Lenovo E490 i5 gen.10 8GB RAM wraz z torbą 

przenośną do laptopa, Microsoft Office Home&Bussines 2016 PL (licencja bezterminowa) 

oraz licencją na oprogramowaniem IT Manager (ITM Agent – wszystkie moduły). System 

operacyjny Windows 10 x64. Dopuszczamy procesor ver.8. 

Dopuszcza się dyski min. SSD 256GB 

b. 10 szt. komputerów stacjonarnych typu Lenovo AIO V530-24 i5 8GB RAM wraz z 

oprogramowaniem , Microsoft Office Home&Bussines 2016 PL (licencja bezterminowa) 

oraz licencją na oprogramowaniem IT Manager (ITM Agent – wszystkie moduły). System 

operacyjny Windows 10 x64. Dopuszczamy ver.8.  

Dopuszcza się dyski min. SSD 256GB 

c. 10 szt. monitorów Lenovo ThinkVision T24i-10 wraz z kablami HDMI do podłączenia 

monitora do komputera stacjonarnego 

e. 4 szt. UPS Ever Powerline RT PLUS 3000VA/2400W/Czas podtrzymania z baterii 

wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) – parametr z karty katalogowej.  

Obudowa zasilacza RACK/TOWER – w przypadku zaproponowania wersję RACK do 

UPS-a powinny zostać dostarczone szyny 800-1200mm. 

 

3. W Zapytaniu ofertowym Rozdział III. Warunki udziału w postępowaniu pkt. 2, ppkt.1), jest: 
         2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

              Zamawiającego w części II , Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
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1) Wykaz sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 1 do formularza oferty w formie szczegółowej specyfikacji. 

W zapytaniu ofertowym winno być: 

         2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

              Zamawiającego w części II , Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) Wykaz sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego szczegółowej specyfikacji. 

 

4. W związku z wprowadzonymi zmianami w Zapytaniu Ofertowym dokonujemy zmiany treści 
Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego poprzez anulowanie  Załącznika  nr 1 do Zapytania 
ofertowego i zamieszczenie nowego załącznika nr 1  po zmianie na dzień 10.10.2019 rok. 
 

Pozostałe zapisy  zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 
Załączniki: 1 
 
1. Formularz oferty po zmianie na dzień 10.10.2019 r. ; 

 

 

o/z 

 

 

 

 

 

 


