WIZP.271.5.4.2015

Kościerzyna, dnia 12.02.2015r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 207.000 euro na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia w meble, sprzęt kuchenny i artykuły
gospodarstwa domowego do budynków Inkubatorów Przedsiębiorczości w Bytowie, Kościerzynie,
Lęborku”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Prosimy o udzielenie szerszych informacji na temat wprowadzenia zmian na stronie internetowej na
potrzeby RDW:
1) Na jakiej bazie (np. Komercyjna Oracle, mssql, Mysql itp.)?
Strony wykorzystują silnik bazodanowy MySQL.
2) W jakim języku programowania?
Strony wykonane są w technologii PHP, posiadają autorski silnik CMS.
3) Czy to będzie modernizacja czy tworzenie od podstaw?
Należy rozbudować istniejące strony internetowe Inkubatorów o funkcjonalności opisane w SIWZ.
4) Grafika - czy będą jakieś specjalne efekty, przejścia itp.
Zamawiający nie przewiduje specjalnych efektów, przejść itp.
5) Na jakiej platformie będzie/jest postawiona aplikacja?
Strony internetowe zainstalowane są na wydzierżawionym serwerze, u jednego z głównych dostawców tego
typu rozwiązań na rynku – nazwa.pl.
2. Proszę o podanie dokładnego adresu strony internetowej, która ma być poddana modyfikacji?
Modyfikacji mają być poddane strony internetowe Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie, Lęborku
i Bytowie, poniżej ich adresy:
- www.inkubatorkoscierzyna.com.pl
- www.inkubatorbytow.com.pl
- www.inkubatorlebork.com.pl
3. Czy Zamawiający przez 1 sztukę rozumie jeden komplet stron internetowych dla 3 miejscowości czy
tylko jedną stronę dla jednej miejscowości? Jeżeli tak to dla której?
Modyfikacji mają być poddane strony internetowe Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie, Lęborku
i Bytowie.
Zmianie ulega formularz cenowy dla inkubatorów przedsiębiorczości w Bytowie i Lęborku, których
zaktualizowane druki zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Formularz cenowy dla
Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie pozostaje bez zmian.
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4. Jaki jest producent windy do której zamawiają Państwo modem do komunikacji alarmowej windy?
Producentem windy jest firma „Techwind” Jan Rutkowski z siedzibą w Dąbrowie Miszewskiej 6.
5. Zamówienie numerów na drzwi pozycja17 w SIWZ Kościerzyna- zamawiają Państwo 70 cyfr czy 70
kompletów cyfr od 1do 9?
W wycenie należy ująć cyfr od 1 do 70.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20.
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