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Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia 

ofert na dostawę  dziewięciu notebook’ów dla Oddziału IPN w Rzeszowie: 

 

1. Treść pytania: 

„Na jakiej podstawie ograniczacie Państwo swobodną i wolną konkurencję do trzech 

producentów laptopów tj. DELL, HP, FUIJTSU ? Czy dopuszczacie laptopy takich marek jak 

Asus, Acer, Lenovo itp ? To wbrew przepisom PZP.” 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią Zaproszenia do złożenia ofert na dostawę dziewięciu notebook’ów dla 

Oddziału IPN w Rzeszowie - postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy), o ile z szacowania wartości zamówienia lub innych 

przyczyn nie ujawnią się przesłanki do zastosowania innego trybu udzielania zamówienia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Zaproszenia do złożenia ofert  

w przedmiotowym zakresie. 

 

2. Treść pytania: 

„ Czy i z jakiego powodu mysz jak i torba muszą być markowane przez producenta laptopa, jak 

powszechnie wiadomo producenci notebooków mają dość ograniczoną ofertę w tym zakresie, 

co skutecznie ogranicza konkurencję. Te akcesoria nie występują w zestawach z urządzeniami, 

żadne parametry techniczne nie różnią myszy z logiem producenta laptopa czy też bez tego 

znaku. Myszy oznaczone logiem producenta notebooka nie będą mieć 5 lat gwarancji. Nawet 

urządzenia wiodących firm np. Logitech mają najwyżej 36 m-cy gwarancji.” 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią Zaproszenia do złożenia ofert na dostawę dziewięciu notebook’ów dla 

Oddziału IPN w Rzeszowie - postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy), o ile z szacowania wartości zamówienia lub innych 

przyczyn nie ujawnią się przesłanki do zastosowania innego trybu udzielania zamówienia. 

http://www.ipn.gov.pl/


 

 
 

 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU  

ODDZIAŁ W  RZESZOWIE 

ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów tel. 017 86 06 018 fax. 017 86 06 039, oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl 

www.ipn.gov.pl 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Zaproszenia do złożenia ofert  

w przedmiotowym zakresie. 

Zgodnie z pkt. 13 Specyfikacji technicznej- notebooka 14” – minimalne wymagania 

techniczne, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia ofert – okres 5 lat 

gwarancji dotyczy notebook’a, a nie myszy przewodowej producenta notebooka. 
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