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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE z dnia 19.07.2018
Pytanie:
Witam serdecznie
Według naszej wiedzy, nie ma na rynku oprogramowania w 100% spełniającego określone przez Państwa
wymagania w zadaniu nr 3:
- w przypadku oprogramowania określonego jako: 1.OPROGRAMOWANIE GRAFICZNE (pakiet dwóch
różnych programów) - na 16 stanowisk, nie ma na rynku oprogramowania, które byłoby jednocześnie w wersji
box i w wersji edukacyjnej przeznaczonej dla szkół.
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie edukacyjne w wersji elektronicznej?
- w przypadku oprogramowania określonego jako: 2.PROGRAM DO OBRÓBKI ZDJĘĆ – na 16 stanowisk, nie
ma na rynku oprogramowania, które byłoby jednocześnie w wersji box i w wersji edukacyjnej przeznaczonej dla
szkół. Jednocześnie, dostępne obecnie na rynku programy spełniające wymagania techniczne, nie są dostępne w
formie licencji dożywotnich, a jedynie w formie subskrypcji ograniczonych czasowo.
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie edukacyjne w wersji elektronicznej w formie rocznych subskrypcji?
Odpowiedź:
W związku z powyższym pytaniem wystosowanym w dniu 19.07.2018 r. dotyczącym Zadania nr 3 (programy
graficzne) – Zamawiający Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. wyjaśnia, iż opcjonalnie
dopuszcza się wersje elektroniczne oprogramowań z kluczem licencyjnym przeznaczonych do użytku
edukacyjnego w szkołach.
W przypadku oprogramowań graficznych (pakiet dwóch różnych programów) Zamawiający określił ważność
licencji jako dożywotnią / wieczystą / bezterminowa. Przy czym dopuszcza się rozwiązanie równoważne w
zakresie okresu ważności licencji w zakresie okresu min. 3 lata
W przypadku oprogramowania do obróbki zdjęć Zamawiający określił ważność licencji jako dożywotnią /
wieczystą / bezterminowa. Przy czym dopuszcza się rozwiązanie równoważne w zakresie okresu ważności
licencji tj. okres min. 12 miesięcy.
Zamawiający zaleca zapoznanie się ze zaktualizowaną wersją zapytania ofertowego z dnia 23.07.2018 r. –
zamieszczoną wśród załączników na stronie niniejszego ogłoszenia
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