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Ogłoszenie nr 2021-20304-42179
„Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w
Domanicach – Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi
Liczba wyników: 1

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-04-13, data opublikowania 2021-04-13
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa
sprzętu komputerowego, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej
zadane pytanie dotyczące oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery przenośne z zadania nr 1 i
2.

Pytanie 1
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze
edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach
system operacyjny Windows 10 Pro Education dostarczany w ramach programu STF („ Shape The
Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły
podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active
Directory?

Udzielono odpowiedzi
Domanice, dnia 13.04.2021r.
ODPOWIEDŹ NR 1 i NR 2
NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na części w ramach projektu
pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły
Podstawowej w Domanicach – Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” realizowanego
w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współﬁnansowanego przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nr 2021-20304-42179
Data upublicznienia Ogłoszenia- 2021-04-12
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Termin składania ofert- 2021-04-22 10:00:00
Zamawiający informuje, że do zapytania wpłynęły pytania o następującej treści:
Pytanie 1
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w
obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych
komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Education dostarczany w ramach programu STF
(„ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu
przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active
Directory?
Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie 1:
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w
obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych
komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Education dostarczany w ramach programu STF
(„ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu
przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?
Odpowiedź:
TAK, Windows 10 Pro Education spełnia wszystkie wymagania minimalne stawiane systemowi
operacyjnemu przez Zamawiającego.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active
Directory?
Odpowiedź:
NIE. System operacyjny umożliwiający podłączenie do domeny Active Directory jest rozwiązaniem
preferowanym, ale nie wymaganym. Wystarczającym systemem operacyjnym, który zostanie przez
Zamawiającego dopuszczony jest system operacyjny spełniający wymagania wymienione w OPZ.

