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Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ: Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne
w ramach realizacji projektu p.t. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach
I-III” w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta
Ogłoszonego w dniu 20.07.2011r. Numer ogłoszenia BZP: 207492 – 2011.
W dniu 21. 07. 2011 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na doposażenie szkół w pomoce
dydaktyczne i sprzęt multimedialny w ramach realizacji projektu p.t. „Sanocki program
indywidualizacji nauczania w klasach I-III” w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanoka.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) udziela wyjaśnień.
Poniżej pełna treść zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego w wersji
elektronicznej.
Zapytanie: cyt.: „ Pytanie 1: Zamawiający wymaga dostarczenia projektorów
multimedialnych o następujących parametrach:
Projektor 2200 Ansi Lumenów (wraz z okablowaniem, montażem oraz uchwytem)
- Rozdzielczość rzeczywista: 1024x768 (XGA)
- Kontrast: 2000:1
- Jasność: 2200 ANSI lm
-Wbudowany głośnik: Mono / 5W
- Waga: 2.5 kg
- Moc/ Model lampy: 180W / Led & Laser
- Wyposażenie standardowe: Pilot, instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel RGB, kabel
video
- Funkcje: Szybkie wyłączanie, Korekcja Keystone Pionowa
Według naszej najlepszej wiedzy projektory w technologii Led&Laser są produkowane
wyłącznie przez firmę CASIO. Wszystkie jednak modele w tej technologii posiadają
współczynnik kontrastu: 1800:1.
W związku z powyższy: czy Zamawiający dopuści projektor CASIO XJ-A140 o
współczynniku kontrastu 1800:1? (koniec cyt.)
Odpowiedzi zamawiającego:
Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. Za równoważne uznaje
tablice spełniające minimalne wymagania określone w SIWZ – z uwzględnieniem poniższych
odpowiedzi.
Ad. Pytanie 1). Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania projektora o kontraście
1800:1.
Zamawiający przypomina, że ewentualne znaki towarowe i nazwy produktów służą
jedynie określeniu parametrów produktu, w każdym takim przypadku dopuszcza się możliwość
zaoferowania produktów równoważnych.
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