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Gródek nad Dunajcem dnia 30.10.2018r.  

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

Strona internetowa 

www.gminagrodek.pl  

Odpowiedzi na pytania i zmiany 
do zapytania ofertowego 

 

Nr zamówienia: IZP.272.1.214.2018 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Dostawa laptopów w ramach projektu 

„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Gródek nad Dunajcem”.  

 
1. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

 
Pytanie 1: Czy program (pakiet biurowy) ma być zainstalowany  i ma być dostarczona licencja dla Zamawiającego  
czy tylko dostarczone oprogramowanie, a Zamawiający posiada licencję? 
Odpowiedź 1: Zamawiający nie posiada licencji na pakiet biurowy. W ramach zamówienia należy dostarczyć 
laptopy z zainstalowanym oprogramowaniem wraz z licencją.  
 
Pytanie 2: Oprogramowanie ma być wykorzystywane w celach edukacyjnych czy komercyjnych? 
Odpowiedź 2: Oprogramowanie będzie wykorzystywane w celach szkoleniowych – po zrealizowaniu szkoleń 
sprzęt zostanie przekazany do szkół.  
 
Pytanie 3: Czy zamawiający wyrazi zgodę aby sprzęt był wielkości 15,6” i wagę maksymalnie 2,2 kg?  Powyższe 
parametry wpłyną na większy komfort pracy ( większy ekran) oraz znacząco wpłyną korzystniej na cenę dla 
zamawiającego. 
Odpowiedź 3: Zamawiający podtrzymuje wymagania dla oferowanego sprzętu (należy wycenić urządzenia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).   
 
Pytanie 4: Proszę o wydłużenie czasu na składanie oferty dla Państwa odnośnie numeru zamówienia 
IZP.272.1.211.2018. Niniejszą prośbę motywuję okolicznościami wynikającymi ze świąt w tym tygodniu i 
mniejszym czasem pracy. Chcemy jak najlepszą ofertę przygotować dla Państwa. 
Odpowiedź 4: Zamawiający przedłuża termin składania ofert godnie z pkt 2 niniejszego pisma.  
 
 

2. Zamawiający wprowadza zmiany do zapytania ofertowego w zakresie terminu składania i 
otwarcia ofert. 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3, Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 
Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem do dnia 05.11.2018 r. do godz. 1200.  
Otwarcie ofert nastąpi w tym samy dniu o godzinie 12:05 – sala konferencyjna Urzędu Gminy 
w Gródku nad Dunajcem.   
 

 

/-/ Józef Tobiasz 

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 
.................................................................. 

http://www.gminagrodek.pl/

