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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. 

Pytanie: 

1. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje licencje: Microsoft Office Home&Bussines  
w wersji nowszej i obowiązującej czyli 2019. Produkt Microsoft Office Home&Bussines 2016 został 

usunięty z oferty producenta i nie jest już dostępny w sprzedaży. 
 

Odpowiedź: 

 Akceptujemy dostawę nowszych licencji. 

2. Zmiana treści do zapytania ofertowego. 
 

1. 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. 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.  

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) 
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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. 

Dopuszcza się  dostarczenie oprogramowania Microsoft Office Home&Bussines w nowszej wersji.  

 

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. 

Dopuszcza się  dostarczenie oprogramowania Microsoft Office Home&Bussines w nowszej wersji.  

 
 

Pozostałe zapisy  zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 
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