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Załącznik nr 1  

do Zapytania ofertowego z dnia 07.04.2020 r. 

 

 

 

 

............................................................................              
            (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

 

 

Zamawiający: 

GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI 

59-620 Gryfów Śląski 

Rynek 1 

 

 

Pełna nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adres siedziby Wykonawcy:  ........................................................................................................................................................................................................ 

tel./fax .............................................................................................. e-mail  ................................................................................................................................. 
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

OFERTA CENOWA 
 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2020 r. składamy ofertę na realizację zamówienia - zadania pn.: 

„Dostawa sprzętu komputerowego do prowadzenia zdalnego kształcenia 

przez szkoły podstawowe z terenu Gminy Gryfów Śląski” 
 

1. Oferujemy dostawę n/w produktów objętych przedmiotowym zamówieniem, za łączną kwotę: 

- netto: …………………………….……..zł  

- plus podatek VAT: ……………….…… zł   

- łącznie brutto: …………… zł (słownie brutto:  …………………….……….……………….. zł.),  
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 po cenach, jak w poniższym zestawieniu: 

 
 

Lp. 

Nazwa zamawianego produktu  

i jego parametry ustalone na minimalnym poziomie,  

jakim musi odpowiadać produkt oferowany przez Wykonawcę   

Nazwa i parametry produktu  

OFEROWANEGO przez Wykonawcę  

– zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego 

Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

brutto (zł) 

Kwota 

brutto 

ogółem 

(zł) 

1. Laptop 

Parametry sprzętu: 

Typ sprzętu: Laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym 

Windows 10 Home    

 

Procesor:  Intel® Core™ i5 10210U   lub równoważne. 

Pamięć RAM: 8GB DDR4  lub równoważne. 

Karta graficzna: Zintegrowana (Intel UHD 620) lub równoważne. 

Kamera: Wbudowana w ramkę ekranu wraz z mikrofonem. 

Dysk twardy: Minimum 256 GB SSD  lub równoważne. 

Przekątna ekranu: Przekątna 15.6’’, rozdzielczość Full HD 

(1920x1080), powłoka matowa  - lub równoważne. 

Ekran dotykowy: Nie. 

Klawiatura: QWERTY. 

Zestaw słuchawkowy: Obu uszny, nauszny, przewodowy z 

połączeniem USB, przycisk wyciszania fizyczny umieszczony                  

na przewodzie lub na mikrofonie, mikrofon na pałąku. 

Łączność: Intel® Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac), 

Bluetooth 5.0  - lub równoważne  

Napęd optyczny:  Nie (możliwość podłączenia zewnętrznego 

napędu przez USB). 

Laptop 

Parametry sprzętu: 

Typ sprzętu: Laptop z zainstalowanym systemem 

operacyjnym Windows 10 Home   – nazwa/model: 

………………………………………………………….. 

Procesor: ……………………………………….…………... 

Pamięć RAM: ………………………………………………. 

Karta graficzna: …………………………..………………... 

Kamera: Wbudowana w ramkę ekranu wraz z mikrofonem 

Dysk twardy: …………………………………………... 

Przekątna ekranu: ………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

Ekran dotykowy: Nie. 

Klawiatura: QWERTY. 

Zestaw słuchawkowy: Obu uszny, nauszny, przewodowy z 

połączeniem USB, przycisk wyciszania fizyczny umieszczony 

na przewodzie lub na mikrofonie, mikrofon na pałąku. 

Łączność: ……………………………………………………..  

……………………………………………………………….. 

Napęd optyczny:  Nie (możliwość podłączenia zewnętrznego 

napędu przez USB). 

17 ………… …………. 
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2 Oprogramowanie: 

- MS Office Standard wersja EDU  lub równoważne                    

- do instalacji na komputerze  

- Program antywirusowy: ESET Endpoint (lub równoważne)  
     - licencja na min. 2 lata. 

Oprogramowanie: 

- …………………………………………………………     

- do instalacji na komputerze  

- Program antywirusowy: ………………………………        

- licencja na min. 2 lata. 

17 ………… …………. 

Razem kwota brutto  ……….. 

tym VAT: …………. 

 

2. Zapewniamy na w/w sprzęt komputerowy okres gwarancji PRODUCENTA (naprawy realizowane na miejscu u Zamawiającego), liczony od daty 

przekazania sprzętu dla Zamawiającego: przez okres …. miesięcy  - minimalny wymagany okres gwarancji to 24 miesiące.  

 

3. Zobowiązujemy się do realizacji całego przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni kalendarzowych  od dnia podpisania umowy.  
 

4. Oświadczamy, że: 
 

a) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

b) Przedmiot prowadzonej przez nas działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia. 

c) Posiadamy niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz dysponujmy potencjałem technicznym, kadrowym i znajdujmy się w sytuacji finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. 

d) W stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości. 

e) Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

f) Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz że nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

zdrowotne w ramach właściwego systemu (Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). 
 

5. KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych ze złożeniem oraz realizacją oferty cenowej na realizację 

zamówienia podprogowego, a także na publikowanie treści umowy realizacji zamówienia w Internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Gryfów Śląski, przez Burmistrza Gryfowa Śląskiego, 59-620 Gryfów Śląski, ul. Rynek 1. 

 
........................................................                                       ........................................................................................................... 
            miejscowość i data                                                      Pieczęć i podpis/y osoby uprawnionej / osób uprawnionych  
                                                                                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy  


