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Wa rszawa, dnia 5-12-żOt8r.

W dniu 5-L2-2OL8r. wpłynęło do nas zapytanie telefoniczne
dotyczące prawidłowości danych technicznych dla komputera
przeznaczonego dla nauczycieIa .

W odpowiedzi na z.apytanie informujemy:, iz- w specyfikacj| wkradł
się błąd dotyczący klasy procesora - wpisano lntel@ Core" i7-8100
Processor (6M Cache, 3.60 GHz) - zamiast lntel@ Core" i7-8700.

W związku z powyzszym oferenci przy skladniu ofert
na komputer dla nauczycieIa powinni uwzglądnić sprzęt

z procesorem klasy lntel@ Core'* i7

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
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Warszawa, dnia 6-12-2018r.

W dniu 5-1ż-żOI8r. wpłynęło zapytanie:

1,, ,,Czy w zapytaniu ofertowym numer ZSZ,225|03/żO78 wystąpił błąd?

Poniewaz jest podany rodzaj chipsetu 8360 i niestety żadna z płyt głównych z wlw

chipsetem nie spełnia parametru: 6 x USB 3.0"

Odpowiedź: W specyfikacji istotnie jest błąd - przepraszamy.

Poniżej podajemy prawidłowe wartości :

komputer dla ucznia

Zlącza i porty komunikacyjne - USB 3.0 x 2; USB 2.0 x 4; Port PS/Z

komputer dla nauczvciela

Zainstalowany procesor - lntel@ Core" i7-8700 (12M Cache 3,ż0 GHz|

7łącza i porty komunikacyjne - USB 3.0 x 2; USB 2.0 x 4; Port PS/2

Z powazaniem

ełf" ;}fł.ył ł§s/lł Jł^6, 8d-§J$ łł'arsrtłłłt
s*lJirsfd}ł,id3,f r*J,,jrirt Jź §d# {Jd 89

3;łl*. xltłec;. jet 2?,$lS 8§ §i

grĘ::!ś5§§,gd,ąEg łttf.ą6i;.s.*ś*&*d
łłr&łlśłjsfrłtł7rł le.t J? SlS 8§ 67

&ieł," słlłoi y;r*&r. źJ Slll:ló "i"]


