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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DA.2713.7.2020 
 
.................................         
 Pieczęć Wykonawcy 
 

 FORMULARZ OFERTY  
złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: 

„Dostawę laptopów wraz z akcesoriami i systemem operacyjnym  
oraz pakietów oprogramowania biurowego” 

Oznaczenie postępowania: DA.2713.7.2020 
 

 
Nazwa (firma) Wykonawcy: …………………………………………………………………................ 

Adres Wykonawcy:  …………………………………………………………………................ 
(kod, miejscowość, ulica, województwo) 

 
Nr NIP / REGON / KRS  ………………… / …………………………… / ………………............. 
 

Numer telefonu: …...……………………………..Numer faks: ……………………………….…..……… 

e-mail:……………………………………………………………………………………………..………….. 

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami szczegółowo określonymi 

poniżej oraz zawartymi w treści zapytania ofertowego w następującym zakresie: 
 

Zadanie 1: Dostawa laptopów wraz z akcesoriami i systemem operacyjnym – 20 sztuk 

Szczegółowy opis 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne laptopów 

Parametry 

oferowane 

1.  Procesor Procesor klasy x86 zaprojektowany do pracy w komputerach 
przenośnych, umożliwiający uruchamianie aplikacji 64 
bitowych, osiągający wynik min. 8700 na  
www.cpubenchmark.net z dnia 10.12.2020 r.  
W sąsiedniej kolumnie należy podać model procesora. 

TAK / NIE* 
 
Model 
procesora: 
…………………… 

2.  Pamięć 
operacyjna RAM 

Min. 8 GB z możliwością rozbudowy do min 16 GB, rodzaj 
pamięci DDR4. 

TAK / NIE 

3.  Parametry 
pamięci masowej 

Min. 512 GB SSD NVMe, zawierający partycję RECOVERY 
umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie 
zainstalowanego na komputerze po awarii. 

TAK / NIE 

4.  Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna ze współdzielona pamięcią 
systemową. Dodatkowo dopuszczalna jest również dedykowana 
karta graficzna. 

TAK / NIE 

5.  Wyposażenie 
multimedialne 

Wbudowana karta dźwiękowa, zgodna z HD Audio, wbudowana 
kamera internetowa. 

TAK / NIE 

6.  Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi 

Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z 
zamawianym systemem. 

TAK / NIE 

7.  Ekran Przekątna ekranu 17,3”, typ ekranu: matowy, LED, 
rozdzielczość: FHD 1920x1080, częstotliwość odświeżania min. 
120 Hz. 

TAK / NIE 

8.  Interfejsy / 
Komunikacja 

Min. 3 porty USB (w tym min. 2 - USB 3.0 lub 3.1), złącza: audio i 
HDMI, Ilość portów lub ich funkcjonalność nie może być 
uzyskana wskutek zastosowania przelotek, przejściówek, 
adapterów itp. 

TAK / NIE 

9.  Łączność Zintegrowana karta sieciowa bezprzewodowa WiFi nie starsza 
niż 5 generacji, Bluetooth.  

TAK / NIE 

10.  Klawiatura Klawiatura w standardzie US z wydzielonym blokiem 
numerycznym. 

TAK / NIE 

11.  Akumulator Oryginalny akumulator dostarczony wraz z urządzeniem TAK / NIE 



 

str. 2 
  

(zamontowany). 

12.  Zasilacz Zasilacz zewnętrzny zawarty w zestawie. TAK / NIE 

13.  Waga/Wymiary Waga urządzenia z baterią podstawową maks. 3 kg, szerokość 
maks. 41,5 cm, wysokość maks. 3,5 cm. 

TAK / NIE 

14.  System 
operacyjny  

Microsoft Windows 10 Pro 64 bit PL lub równoważny z kluczem 
licencyjnym. 
Podać w sąsiedniej kolumnie – czy oferowana jest wersja OEM 
czy BOX. 

TAK / NIE 
 
OEM / BOX 

15.  Gwarancja Minimalny czas trwania gwarancji producenta wynosi 24 
miesięcy.  
W sąsiedniej kolumnie  należy podać oferowaną liczbę miesięcy 
gwarancji. 
 
Opcjonalnie usługa KYHD. 
W sąsiedniej kolumnie  należy podać czy zawiera usługę KYHD. 

 
 
…… miesięcy 
 
Czy zawiera 
usługę KYHD: 
TAK / NIE 

16.  Torba Torba dopasowana wymiarami do oferowanego sprzętu. 
 
W sąsiedniej kolumnie  należy podać model torby. 

TAK / NIE 
Model torby: 
………………… 

17.  Myszka 
bezprzewodowa 
 
 

Myszka spełniająca poniższe wymagania: TAK / NIE 

17.1. Interfejs urządzenia: RF Wireless TAK / NIE 

17.2. Interfejs odbiornika bezprzewodowego: USB TAK / NIE 

17.3. Technologia wykrywania ruchu: Optyczna TAK / NIE 

17.4 Rozdzielczość ruchu: Min. 1000 DPI TAK / NIE 

17.5 Rolka przewijająca:  Tak TAK / NIE 

17.6 Pasmo częstotliwości:2.4 GHz TAK / NIE 

17.7 Rozmiar układu: Oburęczny TAK / NIE 

17.8 Źródło zasilania: Baterie TAK / NIE 

 *- należy odpowiednio wykreślić, brak spełnienia wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie oferty 

za cenę brutto (zgodnie z podsumowaniem poniższej tabeli) ….............................................. zł 

(słownie: ……………………………………………………. złotych …../100), w tym uwzględniono 

podatek VAT. 

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych  
w zapytaniu ofertowym i w niniejszej ofercie. 
 

Należy wypełnić kolejne wiersze - odpowiednio dla każdego producenta / modelu / numeru 
katalogowego oraz dokonać podsumowania, a otrzymaną cenę łączną wpisać powyżej: 

Nr 
Przedmiot 

zamówienia  

Producent / model / numer 
katalogowy 

(numer konfiguracji  
lub part number) 

Cena jednostkowa 
brutto w zł 

Ilość 
sztuk 

Wartość brutto 
[Cena jednostkowa 

brutto x ilość] 

A B C D E F 

1. Laptop   
 

 

2. Laptop     

... …     

   Suma: 20  

 
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca oferuje wszystkie laptopy jednego rodzaju – należy wypełnić 
tylko pkt 1 (podsumowanie tabeli stanowią wtedy dwie ostatnie kolumny), w przeciwnym wypadku – 
wypełnić należy liczbę wierszy odpowiednią do liczby z oferowanych rodzajów laptopów.  
 

Wykonawca oświadcza, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w zakresie: nazwa (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania: ……………………………...…………………... ich wartość bez kwoty 

podatku……………….………………………………………..(wypełnić o ile dotyczy) 

 

W zakresie zadania 1 zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie:   
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do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy, 

 

do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy 

(należy zaznaczyć oferowany termin, brak wyboru spowoduje odrzucenie oferty) 

 
 
 

Zadanie 2: Dostawa pakietów oprogramowania biurowego - 20 sztuk 
 

Oprogramowanie Microsoft Office Standard 2019 GOV MOLP lub równoważne  

(także w zakresie warunków licencyjnych) – 20 sztuk 

Nazwa zaoferowanego oprogramowania: ………………………………………………. 

Cena jednostkowa brutto w zł: …………………………. 

Cena łączna za 20 szt.: ………………………………………………(słownie: ……………………………… 

…………………. złotych …../100), w tym uwzględniono podatek VAT. 

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych  
w zapytaniu ofertowym i w niniejszej ofercie. 
 

Wykonawca oświadcza, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w zakresie: nazwa (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania: ……………………………...…………………... ich wartość bez kwoty 

podatku……………….………………………………………..(wypełnić o ile dotyczy) 

 
W zakresie zadania 2 zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie:   

do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy, 

 

do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy 

(należy zaznaczyć oferowany termin, brak wyboru spowoduje odrzucenie oferty) 

 
 
 
Zadanie 3: Dostawa pakietów oprogramowania biurowego - 10 sztuk 
 

Oprogramowanie Microsoft Office Standard 2019 GOV MOLP lub równoważne  

(także w zakresie warunków licencyjnych) – 10 sztuk 

Nazwa zaoferowanego oprogramowania: ………………………………………………. 

Cena jednostkowa brutto w zł: …………………………. 

Cena łączna za 10 szt.: ………………………………………………(słownie: ……………………………… 

…………………. złotych …../100), w tym uwzględniono podatek VAT. 

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych  
w zapytaniu ofertowym i w niniejszej ofercie. 
 

Wykonawca oświadcza, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w zakresie: nazwa (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania: ……………………………...…………………... ich wartość bez kwoty 

podatku……………….………………………………………..(wypełnić o ile dotyczy) 

 
 
W zakresie zadania 3 zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie:   
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do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy, 

 

do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy 

(należy zaznaczyć oferowany termin, brak wyboru spowoduje odrzucenie oferty) 

 
2. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. 
 
3. Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

 zapoznałem się z postanowieniami załączonego do zapytania wzoru umowy i przyjmuję go 
bez zastrzeżeń; 

 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

 w przypadku dokonania wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wykonania zamówienia zgodnie 
z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym; 

 wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

____________________________________________________________________ 
(*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1). 
(**) w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

Załączniki: 
1. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 

……………………………………………………….. 
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
Data:……………………………………….. 


