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Otrzymują Wykonawcy
którym przekazano specyfikację
Wg rozdzielnika
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA WRAZ Z
LICENCJAMI na potrzeby realizacji projektów pn.: „Profesjonalista na rynku
gastronomicznym”, „Informatyk – zawód przyszłości”, „Kierunek na przyszłość –
lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branŜy
budowlanej” realizowanych w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej
„Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyŜ
zwrócono się o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej
„specyfikacją”.
I. PYTANIE I ODPOWIEDŹ
Pytanie Wykonawcy:
„1. Czy dopuszczają Państwo w zadaniu
„VI. W skład Zadania 4 - dostawa
oprogramowania graficznego, antywirusowego i innych” dostawę wszystkich licencji w tym
Adobe, Microsoft, Nod w wersjach licencji edukacyjnych ?
2. JeŜeli tak to czy dopuszczane będzie wygenerowanie licencji ‘’imiennych’’ bezpośrednio
na końcowego uŜytkownika oprogramowania ?
Zamawiającym jest Miasto Nowy Sącz – dla tego typu odbiorcy przysługują droŜsze licencje
typu Gov. Natomiast dla szkół w tym takŜe zawodowych są przeznaczone licencje typu Edu ,
tańsze dla sektora edukacyjnego – generowane jednak imiennie na daną placówkę. Licencje
Corel , Adobe , Microsoft wymagają podania nazwy uŜytkownika końcowego.”
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Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę wszystkich licencji wchodzących w skład Zadania 4 dostawa oprogramowania graficznego, antywirusowego i innych, w tym Adobe, Microsoft,
Nod w wersjach licencji edukacyjnych – co zostanie uwzględnione w treści zawieranej
umowy.
II. POUCZENIE
Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVII specyfikacji.

PREZYDENT MIASTA
(-) Ryszard Nowak
…………………………………………….
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację,
2. strona internetowa: www.nowysacz.pl,
3. aa UM - BPM.ZZP.
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