
               

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

…………………………………….
Pieczęć firmowa

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe  z dnia 21.02.2012 r. składam niniejszą ofertę na zakup 
i dostawę  sprzętu  audio  i komputerowego  wraz  z oprogramowaniem  na  rzecz  realizacji  projektu 
„Indywidualizacja  nauczania  i wychowania  klas  I  –  III  w  gminie  Lipnik” realizowanego  na 
podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-26-305/10-00 z dnia 
21.02.2011 r.,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego ze środków 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Priorytet  IX  „Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji 
w regionach”,  Działanie  9.1  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości 
usług edukacyjnych  świadczonych  w systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2  Wyrównywanie  szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych”.

I.  Dane Wykonawcy:

Nazwa firmy/ Nazwisko i imię ……………………………………………………………..…..

Adres :…………………………………………………………………………………………...

Tel.: ……………………………….. 

e-mail: ……………………………...

NIP: …………………………….…..

REGON: ……………………………..

oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym za cenę: 

Cena oferty:
Cena (netto): ………………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………)
Cena brutto: ……………………………………zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

II. Zobowiązania wykonawcy:

1. Zobowiązuję  się  do  dostarczenia  sprzętu  audio  i  komputerowego,  wykazanych  przez 

Zamawiającego według przedstawionego w załączeniu cennika.

2. Oświadczam,  że  zapoznaliśmy  się  z  przedmiotowym  zapytaniem  i  nie  wnosimy  do  niego 

żadnych  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  potrzebne  do  właściwego 

przygotowania oferty.
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3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty, że dostarczymy materiały objęte zamówieniem do miejsc 

realizacji projektu i w terminie, wskazanych przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji  przyszłego 

świadczenia umownego.

5. Oświadczam,  że  określony  w  zapytaniu  ofertowym  „Projekt  umowy”  został  przez  nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą do 

zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczam,  że  osobą  uprawnioną  do  kontaktów  z  Zamawiającym  jest: 

……………………………….……., tel.: …………………………………….

7. Oświadczam,  że  w  przypadku  uznania  naszej  oferty  za  najkorzystniejszą  należne  nam 

wynagrodzenie  będzie  można  przekazać  na  rachunek  bankowy  nr: 

……………………………………………………………………….

8.  Oświadczam, że nasza oferta składa się z ………….ponumerowanych stron.

9. Oświadczam, że integralną częścią niniejszej oferty są:

1) ……………………………………………………………….

2) ……………………………………………………………….

3) ……………………………………………………………….

 ..................................................... ……………………………………….
Miejscowość i data Podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy
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I. Wykaz sprzętu audio, komputerowego i oprogramowania do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Lipniku.  

Lp. Nazwa Specyfikacja produktu Ilość Cena 
jednostkowa

Cena 
netto

Stawka 
Vat w %

Cena 
brutto

1.

Komputer 
przenośny typu 
laptop (wymagania 
minimalne)

Procesor: co najmniej Intel CORE i5 lub równoważny

1 szt.

Szybkość procesora: co najmniej 2,2 GHz
Przekątna ekranu min:17 cala
Rozdzielczość min. 1024 × 768
Powierzchnia matrycy błyszcząca
Karta graficzna dedykowana : min 1024 MB
Karta sieciowa LAN - Enternet 10/100/1000
Zainstalowana pamięć RAM  min: 4 GB DDR 3 
Dysk twardy: Co najmniej 500 GB
Napęd optyczny : Dwuwarstwowa (Dual Layer) nagrywarka DVD (+/-R +/-RW)
Komunikacja WiFi: co najmniej 54Mbit -802.11 b/g/n
Liczba portów USB co najmniej 3 szt, w tym: USB 2.0 - co najmniej 1 szt i USB 3.0 co najmniej 1 szt.
Port Video HDMI, wyjście D-Sub
Bluetooth: Tak
Kamera internetowa: co najmniej 1,3 Mpix
Wbudowany mikrofon
Wejście zasilania (DC-in)
Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe/głośnikowe
Czytnik kart pamięci 
Bateria litowo-jonowa
Klawiatura numeryczna
Zasilacz w zestawie
System operacyjny Windows 7 64-bit , wersja językowa: Polska, rodzaj licencji: licencja na komputer
Dołączone oprogramowanie: Pakiet Microsoft Office Starter 2010 w zestawie, wersja językowa: Polska
Oprogramowanie do nagrywania płyt CD i DVD
Mysz bezprzewodowa laserowa, 3 przyciski z rolką USB + podkładka
Torba do laptopa z komorą na dokumenty
Słuchawki z mikrofonem: połączenie: 3,5 mm mini jack (2x), czułość: 108dB/mW; pasmo przenoszenia 20 Hz-20000 Hz, 
mikrofon: 9*7/58+/-2dB, kompatybilność: PC, odtwarzacz CD
Gwarancja 24 miesiące

2.

Odtwarzacz CD 
typu "Philips 
Bumbox CD 
AZ1850" lub 
równoważny

Wbudowane głośniki stereo

2 szt.

Wyjście audio/video: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)
Odtwarzane formaty: MP3, WMA, Audio-CD
Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Host USB, MP3 Link - wejście liniowe stereo 3,5 mm

Gwarancja 24 miesiące

RAZEM



                                                                                                  
II. Wykaz sprzętu audio, komputerowego i oprogramowania do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej we Włostowie.

Lp. Nazwa Specyfikacja produktu Ilość Cena 
jednostkowa

Cena 
netto

Stawka 
Vat w %

Cena 
brutto

1.

Komputer 
przenośny typu 
laptop (wymagania 
minimalne)

Procesor: co najmniej Intel Core i3 lub równoważny

1 szt.

Szybkość procesora: co najmniej 2,1 GHz
Przekątna ekranu min:15,4 cala
Rozdzielczość min. 1024 × 768
Powierzchnia matrycy błyszcząca
Karta graficzna min: 512 MB
Karta dźwiękowa - zintegrowana z płytą główną, głośniki stereo
Karta sieciowa LAN - Enternet 10/100/1000
Zainstalowana pamięć RAM  min:2 GB DDR3
Dysk twardy: Co najmniej 250 GB
Napęd optyczny : Dwuwarstwowa (Dual Layer) nagrywarka DVD (+/-R +/-RW)
Komunikacja WiFi: co najmniej 54Mbit -802.11 b/g/n
Liczba portów USB 2.0 - co najmniej 3 szt.
Port Video HDMI, wyjście D-Sub
Bluetooth: Tak
Kamera internetowa: co najmniej 1,3 Mpix
Wbudowany mikrofon
Wejście zasilania (DC-in)
Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe/głośnikowe
Czytnik kart pamięci 
Bateria litowo-jonowa
Klawiatura numeryczna
Zasilacz w zestawie
System operacyjny Windows 7 64-bit , wersja językowa: Polska, rodzaj licencji: licencja na komputer
Mysz bezprzewodowa laserowa, 3 przyciski z rolką USB + podkładka
Torba do laptopa z komorą na dokumenty
Słuchawki z mikrofonem: połączenie: 3,5 mm mini jack (2x), czułość: 108dB/mW; pasmo przenoszenia 20 Hz-20000 Hz, 
mikrofon: 9*7/58+/-2dB, kompatybilność: PC, odtwarzacz CD
Gwarancja 24 miesiące

2.

Odtwarzacz CD 
typu "Philips 
Bumbox CD 
AZ1850" lub 
równoważny

Wbudowane głośniki stereo

2 szt.

Wyjście audio/video: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)
Odtwarzane formaty: MP3, WMA, Audio-CD
Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Host USB, MP3 Link - wejście liniowe stereo 3,5 mm

Gwarancja 24 miesiące

RAZEM

Projekt  wspó ł f inansow any  ze  środków  Uni i  Europej skie j  w ramach  Europej skiego  Funduszu  Spo łecznego
4


