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Praszka, 24.07.2020 r.  

 

 

Do Wykonawców: 

 

 

Nazwa zamówienia: Dostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka  

w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” 

realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na 

zadane pytania: 

 

Pytanie nr 1: Dotyczy cz. 32 poz. 3 

Proszę o poprawę omyłki pisarskiej - w opisie wymagań minimalnych zamiast prędkości 

SKANOWANIA powinno być prędkości DRUKOWANIA. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis poz. nr 3 w części nr 32 na:  

 

 

Pytanie 2: Dotyczy cz. 16 poz. 4 słuchawki 

Proszę wyjaśnić czy Zamawiającemu chodzi o słuchawki bezprzewodowe czy 

bezprzewodowe. 

Obecny zapis "słuchawki bezprzewodowe (...) długość przewodu 2m" wykluczają się. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis poz. nr 4 w części nr 16 na: 

 

3 drukarka 
umożliwianie kopiowania ilustracji i kart pracy w celach 

edukacyjnych 
2

Z drukiem kolorowym, technologia laserowa. 

Prędkość drukowania mono min. 20str./min. Prędkość drukowania kolor 

min. 20 str./min. 

z funkcją skanera

Możliwość automatycznego druku dwustronnego.

Rozdzielczość drukowania min. 600x600 dpi.

Podajnik papieru o pojemności 150 ark. 

Działa w sieci bezprzewodowej.

4 Słuchawki
Indywidualny odbioru dźwięku przez uczniów, 

skupianie uwagi na słyszanym dźwięku.
5

Słuchawki nauszne z mikrofonem, bezprzewodowe, regulacja głośności, miękkie poduszki 

nauszników, dostosowujące się do kształtu głowy.
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Pytanie nr 3: Dotyczy cz. 1 poz. 8 Power Audio 

Ze względu na brak sprzętu o wymaganych minimalnych parametrach proszę o dopuszczenie 

sprzętu BEZ złącza optycznego, BEZ obsługi plików WMA oraz (wg. danych producenta) - NIE 

określanie wymaganej mocy minimalnej czy maksymalnej. 

Odpowiedź: Wymiary nie są znaczące dla Zamawiającego. Zamawiający modyfikuje 

opis poz. 8 w cz. nr 1. 

 

 

Pytanie 4: Dotyczy cz.1 poz. 9 zestaw mikrofonów 

Proszę o dopuszczenie zestawu mikrofonów bez stacji ładującej i walizki. 

Zestawy z 4 mikrofonami doręcznymi bezprzewodowymi posiadają tylko 4 mikrofony  

i odbiornik fal radiowych a nie ładowarkę. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje poz. nr 9 w części nr 1 na:  

 

 

Pytanie nr 5: Proszę o informację dotyczącą 

 4 mikrofony doręczne bezprzewodowe 

stacja ładująca 

walizka 

gwarancja min. 24 miesięcy 

znak zgodności CE 

Czy mikrofony mają posiadać stację ładującą na 4 mikrofony czy na 2 mikrofony? 

8

POWER Audio ( tzw. Piecyk) 

kolumna głośnikowa aktywna 

do karaoke

 Ma większą mocą niż głośnik 

bezprzewodowy, dzięki 

czemu sprawdzi się nie tylko 

do uroczystości 

organizowanych na terenie 

budynku, ale również 

podczas przyjęć czy imprez 

plenerowych

1

moc min. 1000W max. 2000W

Obsługiwane formaty: min. MP3

Łączność: Bluetooth

Złącza: USB, AUX, mikrofon

Odtwarzacz płyt: CD 

gwarancja min. 24 miesiące

znak zgodności CE

9

Zestaw mikrofonów 

bezprzewodowych z stacją 

ładującą 

Mikrofon bezprzewodowy 

jest bezpieczniejszy w 

uzytkowaniu przez dzieci ze 

względu na brak kabli. 

Umożliwia swobodne 

poruszanie się dzieci podczas 

występów. 

1

4 mikrofony doręczne bezprzewodowe

stacja ładująca 4 mikrofony

odbiornik

walizka

gwarancja min. 24 miesięcy

znak zgodności CE
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Czy zestaw ma być bez odbiornika czy z odbiornikiem?  

Proszę o podanie wymiarów walizki. 

 

Odpowiedź: Wymiary walizki nie mają znaczenia dla Zamawiającego.  

Zamawiający modyfikuje poz. nr 9 w części nr 1 na:  

 

 

Pytanie nr 6: Proszę o informację dotyczącą 

Power audio 

moc min. 1000W max. 2000W 

Obsługiwane formaty: min. MP3, WMA 

Łączność : Bluetooth 

Złącza: USB, HDMI, AUX, optyczne, mikrofon x 2 

Odtwarzacz płyt: CD 

gwarancja min. 24 miesiące 

znak zgodności CE 

Czy możecie Państwo podać wymiary, bo po podanych parametrach, nie ma takiego głośnika 
o tej mocy i takich parametrach. 

 

Odpowiedź: Wymiary nie są znaczące dla Zamawiającego. Zamawiający modyfikuje 

opis poz. 8 w cz. nr 1. 
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Zestaw mikrofonów 

bezprzewodowych z stacją 

ładującą 

Mikrofon bezprzewodowy 

jest bezpieczniejszy w 

uzytkowaniu przez dzieci ze 

względu na brak kabli. 

Umożliwia swobodne 

poruszanie się dzieci podczas 

występów. 

1

4 mikrofony doręczne bezprzewodowe

stacja ładująca 4 mikrofony

odbiornik

walizka

gwarancja min. 24 miesięcy

znak zgodności CE

8

POWER Audio ( tzw. Piecyk) 

kolumna głośnikowa aktywna 

do karaoke

 Ma większą mocą niż głośnik 

bezprzewodowy, dzięki 

czemu sprawdzi się nie tylko 

do uroczystości 

organizowanych na terenie 

budynku, ale również 

podczas przyjęć czy imprez 

plenerowych

1

moc min. 1000W max. 2000W

Obsługiwane formaty: min. MP3

Łączność: Bluetooth

Złącza: USB, AUX, mikrofon

Odtwarzacz płyt: CD 

gwarancja min. 24 miesiące

znak zgodności CE
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W związku z modyfikacją opisów przedmiotów zamówienia jak wyżej Zamawiający wydłuża 

termin składania i otwarcia ofert do dnia 29.07.2020 r. i tym samym modyfikuje SIWZ  

w punkcie 10 ppkt. 10 oraz punkt 11 ppkt. 3 i 4 na: 

 

10) Na kopercie lub opakowaniu oferty należy umieścić napis, który można wyciąć  

z ogłoszenia: 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

…………………………… 

…………………………… 

Gmina Praszka  

Plac Grunwaldzki 13  

46-320 Praszka  

Dotyczy zamówienia: Dostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka  

w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” realizowanego z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Znak sprawy: IT.V.042.3.2020 

w części nr : …………………………………………………………………………………………  

(wymienić wszystkie części na które jest składana oferta) 

Nie otwierać przed: godz. 12:00 dnia 29.07.2020r. 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

3) Termin składania ofert: do godz. 11:00 dnia: 29.07.2020 r.  

4) Termin otwarcia ofert: o godz. 12:00 w dniu: 29.07.2020 r. 
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Załącznik:  

24.07.2020 6 PP Strojec Opis przedmiotu zamówienia cz. 27-32 (dot. pytania nr 1 w cz. nr 

32 w poz. nr 3 – drukarka – modyfikacja opisu) 

24.07.2020 3 PP Specjalne Praszka Opis przedmiotu zamówienia cz. 7-17 (dot. pyt. nr 2  

w cz. 16 w poz. 4 – słuchawki bezprzewodowe) 

24.07.2020 1 PP Praszka Opis przedmiotu zamówienia cz. 1-3 (dot. pyt. nr 3, 4, 5, 6 dot. 

poz. 8 i 9 w cz. nr 1 - mikrofony doręczne bezprzewodowe, Power audio). 

24.07.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP dot. zmiany terminu składania ofert. 

 


