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Sokółka, dnia 24 sierpnia 2018r.
OR-IV.272.8.2018.JG
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu do
prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatorów do nauki programowania
oraz tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym w ramach realizacji projektu
"Kompetentni i wykwalifikowani" współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i
Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.
Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, informuje że w dniu 24 sierpnia
2018r. jeden z Wykonawców wniósł pytanie do zapisów siwz.
Poniżej treść pytania i stanowisko Zamawiającego:
Pytanie nr 1
,,Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego OR-IV.272.8.2018.JG W nawiązaniu do
ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu
komputerowego, działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo
Zamówień Publicznych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie
odpowiedzi na poniżej zadane pytanie dotyczące oprogramowania: komputery PC 16 szt.
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 Academic
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?”
Stanowisko Zamawiającego
Zamawiający zamierza zakupić 16 szt. komputerów PC, niemniej jednak tylko 10 szt. (II
część zamówienia) zakupionych zostanie do Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce,
pozostałe 6 szt. wykorzystywane będą w Starostwie Powiatowym w Sokółce. W ocenie
Zamawiającego program STF (,,Shape The Future”) nie obejmuje takich jednostek, jak
starostwa powiatowe.

