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Swarzędz, dnia 10 kwietnia 2013r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot. zamówienia publicznego na: „Dostawa wraz z montażem mebli, sprzętu i
wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Paczkowie”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Czy zamawiający dopuszcza złożone oferty na tablice interaktywne – dotykowe o przekątnej obrazu
roboczego 77 cali.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza takie tablice.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na tablice interaktywne – dotykowe posiadające jeden pisak.
Ilość nie ma faktycznego wpływu na funkcjonalność tablicy dotykowej.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia nie opisano wymagań dotyczących instalacji tablic
interaktywnych i projektorów – Czy czynności te należy wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami:
•
instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic, projektor musi być zainstalowany na
uchwycie ściennym – certyfikowanym pod względem bezpieczeństwa,
•
wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi
poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie
komputera stacjonarnego lub przenośnego. Przewody sygnałowe (sygnał komputerowy PC, audio
i USB) muszą być podłączone odpowiednio do projektora, tablicy interaktywnej z jednej strony i
przyłącza sygnałowego z drugiej strony. Komputer musi być podłączony do gniazd
podłączeniowych za pomocą odpowiednich kabli sygnałowych do przyłącza sygnałowego. Łączna
długość kabli nie powinna być dłuższa niż:
▪ od tablicy do komputera – 15m,
▪ od projektora do komputera – 15m,
•
po zainstalowaniu wszystkich urządzeń należy przeprowadzić kalibrację obrazu z projektora
względem tablicy.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający przygotuje uchwyt ścienny pod projektor, przewody będą poprowadzone w listwach
instalacyjnych do określonego miejsca.
Po stronie Wykonawcy są przewody sygnałowe i instalacja urządzeń wraz z kalibracją, oraz instalacja
tablic interaktywnych na uchwytach producentów.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia co najmniej dwóch szkoleń z obsługi urządzeń
interaktywnych wg poniższego schematu:
•
Wykonawca przeprowadzi szkolenia z obsługi zestawu interaktywnego
•
szkoleniem należy objąć co najmniej dwóch pracowników wskazanych przez Zamawiającego,
•
wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy placówki
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każde ze szkoleń musi trwać co najmniej dwie godziny zegarowe i być wykonane na
zainstalowanym w placówce multimedialnym zestawie interaktywnym. Formy szkolenia:
prezentacja, wykład, dyskusja.
•
Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej:
▪ elementy multimedialnego zestawu interaktywnego,
▪ sposób uruchomienia zestawu,
▪ sposób wykonania kalibracji tablicy,
▪ szczegółowe
omówienie
możliwości
oprogramowania
dołączonego
do
tablicy
interaktywnej,
▪ zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie wymaga konieczności szkoleń z obsługi urządzeń interaktywnych z uwagi na fakt, że
szkoła posiada i używa rzutniki i tablice interaktywne, a do każdego sprzętu dołączone są instrukcje
obsługi.
•

Ponadto Zamawiający informuje, że tablice informacyjne, o których mowa w wyjaśnieniach treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.04.2013r. zostaną wykonane przez
Zamawiającego na własny koszt.

..........................................
(podpis Kierownika Jednostki)

2Z2

