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Projekt „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020, Działanie  8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Kraków, dn. 06.09.2018 r. 

Wykonawcy w postępowaniu 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania biurowego i drukarek dla Małopolskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579). 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że w dniu 6 września 2018 
roku wpłynęło zapytanie do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), Zamawiający 
przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią. 
 

Pytanie: 

 
 

Odpowiedź: 
Prawidłowo określone parametry procesora zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
Zamawiający wymaga procesora co najmniej dwurdzeniowego. Skorygowany dokument „Opis 
oferowanego sprzętu”- załącznik 3a udostępnia się wraz z niniejszą odpowiedzią na zapytanie.  
Odnoście części drugiej pytania Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga procesora o średniej wydajności 
min. 4600 pkt, (podana w nawiasie data dotyczy dnia odczytu wyniku ze strony passmark.com). 
Zamawiający nie wymaga procesora o wydajności spełniającej kryteria ze wskazanego dnia, natomiast 
zaproponowany procesor musi posiadać wskazaną lub wyższą wydajność, co zostanie zweryfikowane 
po otrzymaniu Państwa oferty na podstawie aktualnych na dzień sprawdzenia oferty, wyników ze strony 
passmark.com. 
 
 
Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert. 
 


