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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA z dnia 27.07.2018 
 

Pytanie 1: 

W Zadaniu 4 Zamawiający wymaga dostarczenia projektora, którego moc lampy wynosi minimum 240W. 

Pragniemy zauważyć, że moc lampy użyteczna z punktu widzenia użytkowania wyrażana jest poprzez siłę jej 

światła czyli parametr jasności. Obecnie producenci projektorów multimedialnych dostępnych na rynkach Unii 

Europejskiej dążą do uzyskiwania tych samych bądź wyższych jasności z lamp o mniejszej mocy ponieważ 

mniejsza moc lampy (przy niezmienionej jasności) to mniejsza emisja ciepła umożliwiająca zastosowanie 

słabszych wentylatorów, niższe zużycie energii elektrycznej i w konsekwencji niższe koszty eksploatacji. W 

praktyce większość producentów uzyskuje jasność wymaganą przez Zamawiającego czyli 3200 ANSI lumenów z 

lamp o mocach około 200W lub niższych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 

ponowne przeanalizowanie specyfikacji w tym punkcie i zmianę zapisu z moc lampy minimum 240W na moc 

lampy minimum 200W. 
 

 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający informuje, że na rynku projektorów (rzutników) multimedialnych dostępne są urządzenia 

spełniające wymagania stawiane przez Zamawiającego tj. mocy lampy minimum 240W. 

Zamawiający informuje jednocześnie, że wyznaczone przez Zamawiającego minimalne wymagania dotyczące 

sprzętu elektronicznego wynikają   m.in.: z wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej w odniesieniu do 

sprzętów wykorzystywanych w edukacji na poziomie kształcenia ogólnego. 
 

 

 

Zamawiający zaleca zapoznanie się ze zaktualizowaną wersją zapytania ofertowego z dnia 26.07.2018 r. – 

zamieszczoną wśród załączników na stronie niniejszego ogłoszenia 
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