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Wpłynęły pytania od oferujących beneficjentów: 

 

Pytanie 1: 

Czy zamawiający dopuści  tablicę interaktywną dla szkoły w Waleńczowie i Złochowicach  o 

wymiarze zewnętrznym 84 cale przy czym powierzchnia robocza jest większa 79,3  z wymiarem 

 159x118? Przekątna tablicy 88 cali podana przez zamawiającego  jest z ramą tablicy , która nie ma 

znaczenia przy obsłudze . 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza tablicę interaktywną, o której mowa do dostaw sprzętu komputerowego i 

multimedialnego. 

 

Pytanie 2: 

Czy zamawiający dopuści możliwość zamiany tytułów niedostępnych i wycofanych, np. Super gry 

logiczne- producent LK Avalon wycofał ten produkt z uwagi na starę grafikę, obecnie jest tytuł 

nowy zastępczy- Młody Einstein. Łamigłówki logiczne. 

Wydawnictwo Operon już 2 lata temu wycofało produkt Gry Ortomagiczne, w zamian można 

zaproponować zestaw gier ortograficznych+karty ortomagiczne, które jeszcze są dostępne. Czy 

zamawiający przewiduje zaproponowanie tytułów równoważnych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jeśli pozycje nie występują już na rynku. 

 

Pytanie 3:  

W nawiązaniu do pytania 2, czy przy składaniu oferty załączyć listę produktów równoważnych? 



 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Odpowiedź:  

Tak, należy ją dołączyć. 

 

Pytanie 4:  

Proszę o uściślenie:  

-ilości tablic korkowych w pozycjach   18,  59,  

-ilości wałków sensorycznych w pozycjach 73 ,74  

 Podane ilości (2 sztuki)  są w opisie towaru  i w ilości towaru. Czy razem ma być w sumie 4szt 

 każda pozycja , czy jest to pomyłka przy druku i łącznie mają być 2szt  w każdej pozycji ?  

Odpowiedź: 

Tablica korkowa- pozycja 18- 2 sztuki 

Tablica korkowa- pozycja 59- 2 sztuki 

Wałek sensoryczny- pozycja 73-2 sztuki 

Wałek sensoryczny- pozycja 74- 2 sztuki 

 

Pytanie 5: 

Pozycja 41 nazwa produkty nie pasuje do opisu, co zamawiający miał na myśli? Kierować się 

nazwą czy opisem, ponieważ to dwie różne pomoce naukowe? 

Pozycja 42 jedna pudełko szkiełek ma 100 sztuk. Czy zamawiający oczekuje kompletu 

składającego się z 50 sztuk pudełek po 100 sztuk czyli razem 5000 szkiełek? 

Pozycja 50 w kolumnie podana ilość to 1 w opisie 3, która ilość jest poprawna? 

Odpowiedź: 

 

Pozycja 41- nazwa jest poprawna, błędny jest natomiast opis towaru. Przedmiotem zamówienia są 

menzurki. 

Pozycja 42-łącznie ma być 150 sztuk (podstawowe-50, nakrywkowe-100) 

Pozycja 50- 1 sztuka 


