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Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do placówek 
oświatowych z terenu Gminy Sierpc w ramach realizacji projektu pn. ”Szkoła równych szans!” dofinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, 
Działania 10.1 ”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach 
zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 

 
W związku z ogłoszeniem Nr 1108830 z dnia 04 maja 2018 roku dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego 

i multimedialnego do placówek oświatowych z terenu Gminy Sierpc w ramach realizacji projektu pn. ”Szkoła równych 
szans!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja 
dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 ”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym 
w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 
Zamawiający informuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: srodowisko@gmina.sierpc.pl w dniu 
07 maja 2018 roku (data odbioru wiadomości – 08 maja 2018 roku) wpłynęło zapytanie o następującej treści:  

 
1) Czy dopuszczają Państwo w punkcie 2.”Projektor multimedialny” – waga max. 3,7 kg? 
2) Czy dopuszczają Państwo w punkcie 2. ”Projektor multimedialny” – wymiary: 344x94x315 mm? 
3) Czy dopuszczają Państwo w punkcie 2 ”Projektor multimedialny” – Rozdzielczość 1200x800 (WXGA)? 
 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na powyższe pytania:  

 

1) Czy dopuszczają Państwo w punkcie 2.”Projektor multimedialny” – waga max. 3,7 kg? 
 

Zamawiający nie dopuszcza projektora multimedialnego o wadze max. 3,7 kg. 

 

2) Czy dopuszczają Państwo w punkcie 2. ”Projektor multimedialny” – wymiary: 344x94x315 mm? 

 

Zamawiający nie dopuszcza projektora multimedialnego o wymiarach 344x94x315 mm. 

3) Czy dopuszczają Państwo w punkcie 2 ”Projektor multimedialny” – Rozdzielczość 1200x800 (WXGA) 

Zamawiający nie dopuszcza projektora multimedialnego o rozdzielczości 1200x800 (WXGA). Rozdzielczość 

projektora WXGA nie pasuje do tablicy w proporcjach 4:3 opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 
 


