
 

Dukla, dn. 02.06.2017r.  

 

 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na pytania 

(Zmiana terminu składania ofert)  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

        Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów 

zapytania ofertowego na dostawę oprogramowania edukacyjnego dla Szkoły 

Podstawowych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli. 

 

Treść ww. pytań jest następująca:  

 

Pytanie 1.   

W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia -pozycja trzecia - Zamawiający wymaga 

dostarczenia oprogramowania terapeutycznego do korekcji logopedycznej dwóch szeregów 

głosek – szumiącego i syczącego. Analizując wymagania Zamawiającego zidentyfikowaliśmy 

wymagane oprogramowanie, jednak jego nakład został całkowicie wyczerpany i nie 

występuje ono obecnie ani w dystrybucji ani na wolnym rynku. Czy w związku z powyższym 

zamawiający dopuści oprogramowanie mające większą funkcjonalność nie ograniczając się 

jedynie do terapii dwóch szeregów głosek, obejmując terapią większą ilość szeregów głosek.  

Proponowany opis pozycji 3 

Oprogramowanie terapeutyczne do diagnozy i terapii logopedycznej 

przeznaczone dla  dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji 

 Cechy szczególne programu:  

 analiza i synteza słuchowa pozwalające na dostosowanie metodyki terapii do  konkretnego 

pacjenta 

 diagnoza zaburzeń słuchu fonemowego  

 kształtowanie słuchu fonemowego dzięki bogatemu pakietowi ćwiczeń  

 indywidualizacja terapii poprzez zabawę 

 

Odpowiedź 1.  

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił minimalne wymagania jakie ma 

spełniać oferowane oprogramowanie, dopuszczając każde oprogramowanie dostępne na rynku 

posiadające takie funkcje. Oprogramowanie mające większą funkcjonalność niż opisane przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym spełnia jego wymagania.  

 

Zamawiający dopuszcza dostawę oprogramowania terapeutycznego do diagnozy i terapii 

logopedycznej przeznaczonego dla  dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu  

i komunikacji, posiadającego niżej wymienione funkcjonalności:  

 analiza i synteza słuchowa pozwalające na dostosowanie metodyki terapii do  konkretnego 

pacjenta 

 diagnoza zaburzeń słuchu fonemowego  



 kształtowanie słuchu fonemowego dzięki bogatemu pakietowi ćwiczeń  

 indywidualizacja terapii poprzez zabawę 

(dot. pozycji 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia)  

 

 

Pytanie 2 

W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, pozycja 24 Zamawiający wymaga 

dostarczenia Multimedialnego Atlasu Świata. Opisany program wskazuje na jednego  

z wiodących producentów oprogramowania, jednak cały nakład tego oprogramowania został 

wyczerpany. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny Multimedialny Atlas Świata 

innego producenta, zgodny z podstawą programowa szkoły podstawowej o opisie jak poniżej: 

Multimedialny Atlas Świata - minimalna funkcjonalność: 

 interaktywne mapy świata 

 funkcjonalność kreatora map umożliwiająca tworzenie własnych map 

 dynamiczna skala przeliczająca się w zależności od powiększenia 

 dostosowanie skali do wielkości ekranu czy tablicy 

 sprzężona z projektantem legenda objaśnia tylko elementy wybrane do danej mapy 

 mini-mapa lokalizująca na mapie głównej wyświetlany obszar 

 opcja drukowania pozwala na wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym 

 warstwy interaktywne zawierające materiał ilustracyjny, animacje, definicje, ciekawostki 

 dostępność do aktualnych informacji  

 zgodność z nową podstawą programową 

 

 

Odpowiedź 2.  

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił minimalne wymagania jakie ma 

spełniać oferowane oprogramowanie dopuszczając każde oprogramowanie dostępne na rynku 

posiadające takie funkcje. Oprogramowanie mające większą funkcjonalność niż opisane przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym spełnia jego wymagania.  

Zamawiający dopuszcza dostawę Multimedialnego Atlasu Świata każdego producenta,  jaki 

jest dostępny na runku przy zachowaniu minimalnych funkcjonalności opisanych w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie informujemy , iż dopuszczamy 

dostawę Multimedialnego Atlasu Świata o funkcjonalności: 

 interaktywne mapy świata 

 funkcjonalność kreatora map umożliwiająca tworzenie własnych map 

 dynamiczna skala przeliczająca się w zależności od powiększenia 

 dostosowanie skali do wielkości ekranu czy tablicy 

 sprzężona z projektantem legenda objaśnia tylko elementy wybrane do danej mapy 

 mini-mapa lokalizująca na mapie głównej wyświetlany obszar 

 opcja drukowania pozwala na wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym 

 warstwy interaktywne zawierające materiał ilustracyjny, animacje, definicje, ciekawostki 

 dostępność do aktualnych informacji  

 zgodność z nową podstawą programową 

(dot. pozycji 24 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia)  

 



Aby zapewnić Wykonawcą odpowiedni czas na prawidłowe przygotowanie ofert, 

Zamawiający przedłuża termin składadnia i otwarcia ofert: 

 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Kościuszki 13, 38-450 Dukla, 

Sekretariat lub przesłać na adres e-mail zsnr1dukla@interia.pl do dnia 08.06.2017 r. do 

godz. 11:00. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego j.w. dnia 08.06.2017r. o godzinie 10:00.   
 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  

w następujący sposób: „Oferta na dostawę oprogramowania edukacyjnego dla Szkoły 

Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli. Nie otwierać przed godz. 11:00 dnia 

08.06.2017r.” Na kopercie należy podać dane Wykonawcy (nazwa, adres, telefon, adres e-

mail) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail zsnr1dukla@interia.pl w tytule 

wiadomości wskazując „Oferta na dostawę oprogramowania edukacyjnego” 

 

 

Zamawiający  


