
 

 

Gdańsk, 08.09.2016 r. 

 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 08.09.2016 r. 
 

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 
 

 

 
dotyczy:  zapytania ofertowego nr 21/PBP/2016 z dnia 02.09.2016r. na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń 

multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji 
projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania  
i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
 

W związku z wpłynięciem do Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego pytań do treści 

zapytania ofertowego nr 21/PBP/2016 z dnia 02.09.2016r. na dostawę sprzętu komputerowego  

i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej 

Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-

edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundacja 

Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 
Pytanie nr 1 

W Państwa wymaganiach opisany ekran z punktu 3-go ma posiadać powierzchnię roboczą od  

200x151,3 cm do 205x155 cm oraz czarną ramkę zwiększająca kontrast oglądanego obrazu. Po wnikliwym 

sprawdzeniu wymagań technicznych ekranów przenośnych, ekran o podanych wymiarach powierzchni 

roboczej z zastosowaniem czarnej ramki nie istnieją. Proszę zatem o wykreślenie punktu: 

 Czara ramka zwiększająca kontrast oglądanego obrazu 

 Lub o dopuszczenie ekranu, który posiada mniejszą powierzchnię roboczą w zakresie od 2 cm do 

5 cm do opisanych wymaganych parametrów technicznych w państwa dokumentacji. 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający dopuszcza ekran przenośny z punktu 3-go, który posiada mniejszą powierzchnię roboczą  

w zakresie od 2 cm do 5 cm do opisanych wymaganych parametrów technicznych w państwa 

dokumentacji. 

 

Pytanie nr 2 

Punktacja procesorów w rankingu CPU Benchmarks -PassMark zmienia się z dnia na dzień i nie jest 

możliwe, aby dany procesor posiadał tą samą wartość na następny dzień. Dlatego proszę o informację na 

jaki dzień brana jest punktacja procesorów w rankingu CPU Benchmarks -PassMark oraz udostepnienie 

listy punktacji. 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający zastosuje punktację w rankingu CPU Benchmarks -PassMark aktualną na dzień 07.09.2016 r, 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 



 

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do końca dnia 12.09.2016 r., w jeden z wymienionych 

sposobów:  

1) przesłać na adres Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: ul. Bażyńskiego 1A, Gdańsk 80-952, 

2) przesłać faxem na numer: 58 523 33 65, 

3) przesłać drogą mailową na adres: frugprzetargi@ug.edu.pl  

4) złożyć osobiście w Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, od poniedziałku do piątku  

w godzinach 07:00 – 15:00. 

 

UWAGA: Liczy się data wpływu oferty. 
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