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24/POIR/2019                                                                                                                 Warszawa, 12.11.2019r. 
 
 

Odpowiedzi na pytania 
 

w postępowaniu na dostawę urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych do Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej (FNP). 
 
Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22,  
02-611 Warszawa informuje, że poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikuje 
treść Zapytania ofertowego w zakresie określonym odpowiedziami na pytania. 
Odpowiedzi na pytania są integralną częścią Zapytania i są wiążące dla Zamawiającego  
i Wykonawców od dnia ich publikacji. 
Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 1: 
W opisie przedmiotu zamówienia w Formularzu Cenowym nr 2,  zamawiający nie wyszczególnił 
dodatkowej opcji ; podstawa pod urządzenie która jest wymagana do podniesienia urządzenia do 
właściwej wysokości pracy, jest wyposażona w kółka i umożliwia swobodne przemieszczanie 
urządzenia. 
Pytanie: czy zamawiający wymaga dodatkowej  dedykowanej / oryginalnej podstawy pod urządzenie 
która jest wyposażona w kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie urządzenia? 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający wymaga, aby drukarka miała właściwą wysokość pracy tzn. dostosowaną do przeciętnego 
wzrostu osoby dorosłej (pracownika) obsługującej urządzenie w pozycji stojąc. Jeśli producent w 
standardzie nie zapewnia podstawy na kółkach umożliwiające przesuwanie drukarki, to Wykonawca 
powinien zapewnić inną dedykowaną do oferowanej maszyny podstawę na kółkach. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na urządzenia drukujące w technologii PageWide atrament 
pigmentowy o właściwościach lasera, które pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji oraz samego 
sprzętu. Urządzenia w tej technologii pobierają dużo mniej energii elektrycznej niż laserowe co w 
przyszłości będzie miało wpływ na obniżenie rachunków za energię i przyczyni się do ochrony 
środowiska. 
 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na urządzenia proponowane przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Państwo chcę kupić urządzenie czy dzierżawić ? 
 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający prowadzi postępowanie na zakup urządzeń. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy postscript 3 może być produktem OEM dostarczanym przez producenta i spełniający wszystkie 
zadania tego języka? 
Postscript nie będzie sygnowany przez Adobe a jedynie przez Producenta urządzenia. 
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Odpowiedź nr 4: 
Ze względu na posiadane przez Zamawiającego m.in. urządzenia oparte na systemie Mac OS oraz 
oprogramowanie Adobe i związaną z tym konieczność zapewnienia kompatybilności drukarek, w tym 
przyszłymi wersjami oprogramowania Zamawiający wymaga, aby proponowane przez Wykonawcę 
urządzenie posiadało język opisu strony w 100% kompatybilny z tymi urządzeniami i systemami 
operacyjnymi oraz ich przyszłymi wersjami. W przypadku zaoferowania urządzenia wyposażonego w 
równoważny do Postscript 3 język opisu strony Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił 
dodatkowe dokumenty na potwierdzenie kompatybilności oferowanego języka opisu strony z 
Postscript 3. 
 
Pytanie nr 5: 
Koszt druku stron. Jak mają być liczone koszty otrzymania kopii? 
 
Odpowiedź nr 5: 
Koszt kopii taki sam jak koszt wydruków(nie wyższy). 


