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Pilzno, 23.11.2020 

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia  

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie 

ul. Lwowska 14 

39-220 Pilzno, 

działająca z upoważnienia Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w 

Tarnowie  

 

Pytania i odpowiedzi do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Nr 1/RSBPilzno/2020 

 

Dot. 

 
 

ZAKUPU I DOSTAWY WYPOSAŻENIA PRACOWNI  
DO REALIZACJI PROJEKTU 

„Dobra współpraca drogą do lepszego jutra” 
 
 

Pytanie 1 

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym części Il Zamawiający wymaga 
zaoferowania monitorów interaktywnych wyposażonych w złącze m.in. DisplayPort. 
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania monitor 
wyposażony w dodatkowe (oprócz jednego wymaganego) złącze HDMI? Chciałbym zwrócić 
uwagę, że standardy HDMI i DisplayPort są ze sobą w pełni zgodne i kompatybilne, różnią się 
jedynie kształtem wtyczki. 

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli monitor interaktywny będzie 
posiadał min. 2 porty HDMI (dodatkowy poty HDMI w miejsce wymaganego DisplayPort). 

Pytanie 2 

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym części II Zamawiający wymaga 
zaoferowania monitorów interaktywnych wyposażonych w złącze m.in. AV. Zwracamy się z 
pytaniem czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania monitor wyposażony w złącze AV 
typu HDMI (będzie to dodatkowe złącze HDMI oprócz jednego wymaganego przez 

Zamawiającego oraz drugiego proponowanego zamiast złącza DisplayPort). Typowe złącze 
AV przenosi sygnał composite wideo o rozdzielczości maksymalnej pikseli. Dla monitora 4K 
dużo bardziej praktycznym złączem AV jest złącze HDMI, które może przenosić sygnały o 
rozdzielczości odpowiadającej rozdzielczości matrycy monitora czyli 3840x2160 pikseli. 

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli monitor interaktywny będzie 
posiadał min. 2 porty HDMI (dodatkowy port HDMI w miejsce wymaganego AV).  
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Pytanie 3 

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym części Il Zamawiający wymaga 
zaoferowania monitorów interaktywnych, których pobór mocy wynosi <220W. Zwracamy 
się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora, którego 
maksymalny pobór mocy wynosi 300 W wyposażonego w czujnik światła, dzięki któremu 
jasność podświetlenia jest automatycznie ustawiana stosownie do natężenia światła 
panującego w pomieszczeniu, dzięki czemu rzeczywiste zużycie energii jest mniejsze niż 
deklarowana wartość maksymalna? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ofertę monitora interaktywnego, którego pobór 
mocy wynosi 300 W. Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
dotyczącym części Il zmienia wymóg monitorów interaktywnych, na pobór mocy w 
przedziale do <400W. 

 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert z dnia 24.11.2020 godz. 12:00 na 
termin do 27.11.2020 godz. 12:00. 

 

Zamawiający podaje dodatkowe dane kontaktowe do osoby upoważnionej do udzielania 
wyjaśnień: 

Sylwia Podlawska tel. 509 991 920 

e-mail: s.podlawska@izbarzemieslnicza.tarnow.pl 

 


