Wszyscy,

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2018 r.

którzy pobrali Zapytanie ofertowe
dotyczy: „Zakup sprzętu fotograficznego i filmowego do Ogniska Kultury Plastycznej”
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:
Pytanie nr 1.
Pozycja nr 20 Torba do aparatu cyfrowego .
Proszę o weryfikację wymaganych wymiarów, oraz wagi torby do aparatu cyfrowego.
W opisie przedmiotu zamówienia występują dwie różne wykluczające się wzajemnie wartości
"• wkładka na sprzęt fotograficzny, możliwość dopasowania układu
• Dożywotnia gwarancja
• Wymiary zewnętrzne: około 145mm x 190mm x 190mm
• szeroki, regulowany pas na ramię
• Kolor: szary
• Waga: mniej niż 0,6 kg
• Pomieści: aparat cyfrowy, telefon, akcesoria
• Co najmniej dwie komory wewnętrzne i jedna komora zewnętrzna z przodu
• wymiary: około 135mm x 100mm x 175mm
• waga całkowita około 0.2 kg "
Odpowiedź
Opis:
• wkładka na sprzęt fotograficzny, możliwość dopasowania układu
• Dożywotnia gwarancja
• Wymiary zewnętrzne: około 145mm x 190mm x 190mm
• szeroki, regulowany pas na ramię
• Kolor: szary
• Waga: mniej niż 0,6 kg
dotyczy pozycji 17.
Opis:
• Pomieści: aparat cyfrowy, telefon, akcesoria
• Co najmniej dwie komory wewnętrzne i jedna komora zewnętrzna z przodu
• wymiary: około 135mm x 100mm x 175mm
• waga całkowita około 0.2 kg "
dotyczy pozycji 20.
Są to opisy dwóch różnych toreb, większa do „bezlusterkowca”, mniejsza do „Kompaktu dla
profesjonalisty”

Pytanie nr 2
Pozycja nr 17 Torba do aparatu cyfrowego
Czy zamawiający w pozycji 17 dopuści torbę o parametrach
wymiary zewnętrzne 154mm x 440mm x 410mm
wymiary wewnętrzne: 105mm x 190mm x 190mm
spełniającą wszystkie pozostałe wymagane parametry??
Odpowiedź
Nie.
Pytanie nr 3
Pozycja nr 25 komputer stacjonarny z oprogramowaniem
Zwracamy się z prośbą o zmianę pozycji: Antywirus Eset - licencja na 5 lat.
Według naszej wiedzy maksymalny czas na który można wykupić licencję to 3 lata.
W związku z powyższym czy zamawiający zmieni wymagania odnośnie czasu trwania licencji
antywirusowej??
Odpowiedź
Nie.
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie przedłuża terminu składania Propozycji
Cenowych.

