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ZSAiGŻ.26.12.2020 

 

        Radom, dnia 24.04.2020r.  

 

 

   Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: zapytanie ofertowego na dostawę tabletów w postępowaniu o zamówienie 

publiczne, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 

2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. , poz. 

374), ogłoszonego w dniu 22.04.2020r. na stronie internetowej www.agroradom.edu.pl  

 

W związku z nadesłaniem w dniu 22.04.2020 r. przez jednego z Wykonawców zapytania 

dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia w/w postępowaniu zamieszczamy odpowiedź jaka 

została udzielona(pisownia oryginalna): 

 

PYTANIE 1 

,,Proszę o informację jak Zamawiający planuje ocenić wyniki testów procesorów, skoro podany 

link do testów odnosi się do procesorów w architekturze x64 (dla systemów operacyjnych tylu 

Windows/Linux), nie zaś procesorów stosowanych w Tabletach z systemem Android, o 

architekturze ARM/Cortex, np. Qualcomm Snapdragon, HiSilicon Kirin, których testy nie są 

dostępne w podanym zestawieniu?”  

 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający informuje, iż zmieni zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym poprzez 

usunięcie zapisu w brzmieniu:  

,,wydajność co najmniej 1 200 pkt. – CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

Zamawiający dokona oceny zaoferowanego procesora na podstawie wyniku testu Passmark 

CPU Mark ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia wydruku wyniku testu z w/w strony. 

Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji na podstawie danych pobranych z tej strony, 

według stanu na dzień składania ofert.” 

 

oraz  

 

,, C. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY PROCESORA: 

1. Zamawiający dokona oceny zaoferowanego procesora na podstawie wyniku testu Passmark 

CPU Mark ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia wydruku wyniku testu z w/w 

strony. Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji na podstawie danych pobranych z tej 

strony, według stanu na dzień składania ofert.”  
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Zamawiający dokona oceny zaoferowanego procesora na podstawie wyniku testu Passmark 

CPU Mark ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php oraz samodzielnie dokona 

weryfikacji na podstawie danych pobranych z tej strony, według stanu na dzień składania ofert. 

 

 

Pozostałe zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy nie ulegają zmianie.  

 

 

 

 

     Dyrektor Szkoły  

   Paweł Frankowicz  
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