
 

Gmina Węgorzewo       Węgorzewo, 06.11.2018 r. 
ul. Zamkowa 3 
11-600 Węgorzewo 
        
 
Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „ Zakup sprzętu komputerowego w postaci komputerów 

przenośnych wraz z szafką mobilną do ładowania i przechowywania” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa nr III: 
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Ja w 
internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. 
  

 
Odpowiedź na pytanie  

 
Na podstawie punktu II ppkt. 5 Zaproszenia do składania ofert opublikowanego dnia 
05.11.2018r. na stronie internetowej zamawiającego, przekazujemy treść pytań i odpowiedzi. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga fabrycznie nowego, nieużywanego oraz 
nieaktywowany nigdy wcześniej systemu operacyjnego  na innym urządzeniu oraz 
pochodzącym z legalnego źródła sprzedaży. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe stanowiło integralną 
część urządzenia komputerowego, które jest fabrycznie preinstalowane nieaktywowane 
na proponowanym urządzeniu. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 
oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft 
Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta 
sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta 
oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga by urządzenia były opatrzone stosowanie do 
proponowanego przez producenta sprzętu komputerowego odpowiednimi atrybutami 
legalności oprogramowania. 
 
Pytanie 4 
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie 
procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  



 

Odpowiedź: Zamawiający w postępowaniu zakłada że oprogramowanie systemowe jest 
integralną częścią urządzenia komputerowego i dopuszcza możliwość sprawdzenia 
legalności oprogramowania. 

 
Pytanie 5 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość sprawdzenia legalności 
oprogramowania u Producenta oprogramowania, bądź producenta sprzętu 
komputerowego. 
 
 
 
 
  
 
            
 


