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Warszawa, dnia 01 czerwca 2022 r. 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego w postępowaniu nie podlegającym stosowaniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 roku  

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.). Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu Zamówień 

Publicznych w CFT PAN, załącznik nr 1 do zarządzenia 1/2021 Dyrektora CFT PAN) na: Dostawę 

sprzętu komputerowego oraz akcesoriów.  

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Zamawiający, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN z siedzibą w Warszawie, informuje, udziela 

odpowiedzi na poniższe pytania i jednocześnie modyfikuje treść Zapytania ofertowego. 

 

Pytanie nr 1 

 

Według naszej wiedzy wyspecyfikowany monitor nie istnieje lub nie jest już oferowany na rynku. 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający poda przykładowy typ monitora, który według niego spełnia wymogi specyfikacji? 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi monitor, którego waga jest poniżej 7,5kg przy 

zachowaniu zgodności pozostałych parametrów? 

  

 

Odpowiedź 

 

W związku z wyżej wskazanymi pytaniami Wykonawcy, Zamawiający modyfikuje treść Zapytania 

ofertowego po przez zmianę opisu przedmiotu zamówienia na Monitor 1 szt. w następujący sposób: 

 

Było: 

 

Monitor 1 szt. : 

• Przekątna ekranu 31-32" 

• Powłoka matrycy Matowa 

• Typ ekranu Zakrzywiony 

• Rozdzielczość ekranu minimalnie 1920 x 1080 (FullHD) 

• Format obrazu 16:9 

• Częstotliwość odświeżania ekranu minimalnie 75 Hz 

• Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln 

• Czas reakcji nie większy niż 5 ms (GTG) 



• Technologia ochrony oczu 

• Redukcja migotania (Flicker free) 

• Filtr światła niebieskiego 

• Jasność minimum 250 cd/m² 

• Kontrast statyczny nie gorszy niz 3 000:1 

• Złącza minimalnie 

• VGA (D-sub) - 1 szt. 

• HDMI - 1 szt. 

• DisplayPort - 1 szt. 

• Wyjście audio - 1 szt. 

• Wejście audio - 1 szt. 

• Regulacja kąta pochylenia (Tilt) 

• Regulacja kąta obrotu (Swivel) 

• Kabel HDMI w zestawie 

• Waga nie wiecej niz 7 kg 

• Gwarancja minimum 24 miesiące (gwarancja producenta) 

 

 

Jest: 

 

Monitor 1 szt. : 

 

• Przekątna ekranu 31-32" 

• Powłoka matrycy Matowa 

• Typ ekranu Zakrzywiony 

• Rozdzielczość ekranu minimalnie 1920 x 1080 (FullHD) 

• Format obrazu 16:9 

• Częstotliwość odświeżania ekranu minimalnie 75 Hz 

• Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7 mln 

• Czas reakcji nie większy niż 5 ms (GTG) 

• Redukcja migotania (Flicker free) 

• Filtr światła niebieskiego 

• Jasność minimum 250 cd/m² 

• Kontrast statyczny nie gorszy niż 3 000:1 

• Złącza minimalnie 

VGA (D-sub) - 1 szt. 

HDMI - 1 szt. 

DisplayPort - 1 szt. 

Wyjście audio - 1 szt. 

Wejście audio - 1 szt. 

• Regulacja kąta pochylenia (Tilt) 

• Kabel HDMI w zestawie 

Waga nie więcej niż 8 kg 

• Gwarancja minimum 24 miesiące (gwarancja producenta) 

 

 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje termin składania ofert na 7 czerwca 2022 r. godz. 12.00, w 

związku z powyższym ust. 11 – TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Termin składania ofert upływa dnia 7 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00.  
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