
Łódź, dnia 05.07.2021 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Szkoła Podstawowa nr 143 

93-459 Łódź  

ul. Kuźnicka 12 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego nr SP143.2600.2.2021 z dnia 25.06.2021 r.                                

pn: „Stworzenie Centrum Multimedialnego w Szkole Podstawowej nr 143                              

w Łodzi”  

WYJAŚNIENIE  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO  

 

Zamawiający – Szkoła Podstawowa nr 143 niniejszym zawiadamia,                                     

że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło do  Zamawiającego 

pytanie dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane 

pytania: 

Pytanie nr 1 

Czy dopuszczacie Państwo złożenie ofert w formie elektronicznej np. plik typu pdf 
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, a nie w formie skanu dokumentu 
zgodnie z punktem 11 zapytania, czy oferty należ y składać w formie zamkniętej                   
w nieprzezroczystej kopercie lub opakowania zgodnie z punktem 18 zapytania?  
 
Odpowiedź 

Zamawiający zgodnie z punktem 11 zapytania ofertowego dopuszcza złożenie oferty 
w formie elektronicznej np.: plik pdf opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym 
i w formie pisemnej – sposób składania jak w punkcie 18 zapytania ofertowego. 

Pytanie nr 2 

Proszę o wyjaśnienie zapisu w punkcie 1 Projekt, wdrożenie i uruchomienie 
przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury sieciowej. zakres sprzętu minimalny:  
AP a/b/g/n/ac 1200Mb/s 2,4/5GHz min 7 sztuk Ile konkretnie ma być punktów 
dostępowych – zapis min.7 jest nieprecyzyjny i nie wiadomo czy ta ilość AP pozwala 
na pokrycie planowanego obszaru? 
czy montaż obejmuje całą szkołę? jeśli tak to czy poprowadzone są przewody do 
miejsc w których mają być zainstalowane punkty dostępowe? jeśli nie proszę                               
o zamieszczenie planów szkoły w naniesionymi wymiarami i zaznaczenie miejsc                                
w których mają znajdować się punkty dostępowe oraz miejsca gdzie znajduje się 
Centralny Punkt Dystrybucyjny. 
 
 



Odpowiedź 
 
Zamawiający wymaga min. 7 punktów dostępowych – obszar budynku  wskazuje,                   
że  określona ilość minimalna AP powinna być wystarczająca. Montaż obejmuje cały 
budynek szkoły. Przewody nie są poprowadzone do miejsc, w których mają znajdować 
się AP. Zamawiający załącza plany budynku wraz z zamieszczonymi punktami 
montażu  punktów dostępowych i oznaczonym centralnym punktem dystrybucyjnym 
(załącznik nr 1 do WZO). 
 

 

 

Małgorzata Danieluk 

kierownik gospodarczy 

 

 


