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Gdańsk, 05.04.2018 r. 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego 
oraz materiałów informatycznych w ramach projektu „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni 
wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” nr umowy 
WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3) – 
PZ/13/2018/EP/EX 

 
 
 
Excento Sp. z o.o. jako podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków unijnych 
na podstawie umowy partnerstwa 2014-2020 określającej wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego, Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
(dalej: Wytyczne) informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania 
ofertowego. 

 
 
Pytanie 1: 
 
proszę o wyjaśnienia: 
poz. 1 "pozostałymi komponentami zamówienia 3" - o jakie zamówienie chodzi? 
 
Odpowiedź 1: 
 
Zamawiający popełnił błąd w opisie. Błąd zostanie skorygowany. Porawione załączniki 
do zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie www.excento.pl 
 
Pytanie 2: 
 
proszę o wyjaśnienia: 
poz. 2  "pozostałymi komponentami zamówienia 3 B WiFi"  - o jakie zamówienie chodzi? 
 
Odpowiedź 2: 
 
Zamawiający popełnił błąd w opisie. Błąd zostanie skorygowany. Porawione załączniki 
do zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie www.excento.pl 
 
Pytanie 3: 
 
proszę o wyjaśnienia: 
poz. 3 - opis nieprecyzyjny 
 
Odpowiedź 3: 
 
Zamawiający doprecyzuje opis. Porawione załączniki do zapytania ofertowego zostaną 
zamieszczone na stronie www.excento.pl 
 



 

Projekt: e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze 
publicznym jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3. „e-Pionier – wsparcie 

uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych 

 
Pytanie 4: 
 
proszę o wyjaśnienia: 
poz. 15 - "zestaw startowy WiFi" - opis nieprecyzyjny 
 
Odpowiedź 4: 
 
Zamawiający doprecyzuje opis. Porawione załączniki do zapytania ofertowego zostaną 
zamieszczone na stronie www.excento.pl 
 
Pytanie 5: 
 
proszę o wyjaśnienia: 
poz. 16 - część z elementów jest powtórzona np. przewody 65 szt. - czy to znaczy ze mają 
zostać uwzględnione 2 paczki takich przewodów? 
 
Odpowiedź 5: 
 
Zamawiający popełnił błąd w opisie. Błąd zostanie skorygowany. Porawione załączniki 
do zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie www.excento.pl 
 
 
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego oraz są wiążące 
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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