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Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

Zamawiający:  
Akademia Przedsiębiorczości spółka z o.o. 
ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce  
 

Starachowice, 30.03.2020 r. 

 
Informacja nr 2 dla Wykonawców 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na - Dostawę sprzętu 
komputerowego i oprogramowania na potrzeby  projektu „Kształcimy specjalistów- rozwój 
edukacji zawodowej dla Starachowic – II EDYCJA” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
 
 Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące treści 
szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia.  
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. 
 
Poniższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Szczegółowej 
Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 
 
Pytania od Wykonawcy 1 z dnia 29.03.2020 r. 
 
Pytanie nr 1  
W załączniku nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia, w pozycji nr 15 - 
Komputer PC - zestaw (komputer, monitor, myszka, klawiatura) zamawiający podkreślił, że 
komputer ma nie posiadać systemu operacyjnego. W pozycji nr 16 Oprogramowanie Microsoft 
Office Professional Plus 2019 MOLP AE  wymaga zaś, aby to oprogramowanie było zainstalowane 
na komputerach z pozycji nr 15.  
W przypadku braku systemu operacyjnego nie ma możliwości zainstalować dodatkowego 
oprogramowania w związku z czym czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie kluczy 
licencyjnych oddzielnie jednocześnie wykreślając zapis w pozycji nr 16 "Dostarczone 
oprogramowanie ma być zainstalowane na komputerach z poz. 15 i gotowe do pracy."  
 

 
Odpowiedź na Pytanie nr 1 
TAK, Zamawiający zgadza się na dostarczenie kluczy licencyjnych do oprogramowania 
biurowego w pozycji 16, bez konieczności jego instalacji na komputerach PC (poz. nr 15).  
W związku z powyższym wprowadza się zmiany w Szczegółowej Charakterystyce Przedmiotu 
Zamówienia - Załącznik nr 1 do Zaproszenia, w pozycji nr 16 poprzez wykreślenie zapisu 
„Dostarczone oprogramowania ma być zainstalowane na komputerach z poz. 15 i gotowe do 
pracy”.   
 


