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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

…………………………….. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………. 

Ulica : …………………………………….. kod i miejscowość ………………………………. 

Powiat: ……………………………….. województwo ………………………………………... 

tel. …..................................................... fax. …........................................................................... 

adres e-mal. …............................................................................................................................. 

 
FORMULARZ   OFERTOWY CZĘŚĆ I – Komputery przenośne 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 11 grudnia 2017 r. dot. „Dostawy sprzętu 

komputerowego do Szkoły podstawowej w Kopciach pn. Projektu pn. „Samodzielni  

w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach  

w gminach wiejskich województwa podkarpackiego.” złożonego w ramach Osi Priorytetowej IX 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

Numer identyfikacyjny wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0025/16, oświadczam, iż zgadzam się na 

wykonanie dostawy sprzętu wg. warunków określonych w Zapytaniu ofertowym  i oferuję 

następującą cenę  za realizację przedmiotu zamówienia:  

 

- wartość netto: …………….. złotych (słownie…………………. ) 

 

- podatek VAT (aktualny na dzień składania ofert):  ……….. %, wartość podatku VAT:…..zł 

 

- wartość brutto ……………..  zł  (słownie ………………………………..)    

 

Oświadczam (-y), że wybór mojej/naszej oferty: 

a)  będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie komputerów przenośnych (należy 

wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego), o wartości ………….. zł netto 
(należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku). *) 

b)  nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług *) 

Dla porównania i oceny ofert w „kryterium cena oferty brutto”  Zamawiający przyjmie 

maksymalną kwotę jaką poniesie na realizację umowy w tym kryterium:   ……… złotych 

brutto (w tym podatek VAT:  …………. zł) (tj. suma wartości netto i kwoty podatku VAT 

„odwrotne obciążenie” odprowadzonego przez Zamawiającego jako podatnika VAT)      -    
/należy wypełnić/ 
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2. Oświadczmy, że  przenośne komputery z systemem operacyjnym oferujemy fabrycznie 

nowe i nigdy nie używane pochodzące z legalnego źródła sprzedaży oraz, że został 

wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert. 

 

Specyfikacja oferowanych komputerów przenośnych: 

 

1. Komputer przenośny sztuk: 1 
Notebook HP Envy 13 13-
ad004nw  

Cena  jednostkowa netto: ……………… zł 
 

Parametry: 

Przekątna ekranu  

Rozdzielczość  

Powierzchnia matrycy  

Procesor  

Zainstalowana pamięć RAM  

Typ dysku  

Pojemność SSD  

Karta graficzna  

Napęd optyczny  

Komunikacja  

Porty USB  

Materiał obudowy  

Podświetlana klawiatura  

Czas pracy na baterii  

System operacyjny  

Waga  

Gwarancja  

 

 

2. Przenośny komputer dla ucznia  
sztuk: 12  
Notebook Acer Aspire 3  

Cena jednostkowa netto: …………………. zł 
  

Parametry: 

Przekątna ekranu  

Rozdzielczość  

Powierzchnia matrycy  

Procesor  

Zainstalowana pamięć RAM  

Typ dysku  

Pojemność SSD  

Karta graficzna  

Napęd optyczny  

Komunikacja  

Porty USB  

Materiał obudowy  

Podświetlana klawiatura  

System operacyjny  

Waga  

Gwarancja  
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3. Przenośny komputer dla 
nauczyciela sztuk: 1  
Notebook ASUS R541UA-
DM1287T  

Cena jednostkowa netto:  ………………… zł 
 

Parametry 

Przekątna ekranu  

Rozdzielczość  

Powierzchnia matrycy  

Procesor  

Zainstalowana pamięć RAM  

Typ dysku  

Pojemność SSD  

Karta graficzna  

Napęd optyczny  

Komunikacja  

Porty USB  

Materiał obudowy  

System operacyjny  

Waga  

Gwarancja  

 

 

 
FORMULARZ   OFERTOWY CZĘŚĆ II – sprzęt komputerowy 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 11 grudnia 2017 r. dot. „Dostawy sprzętu 

komputerowego do Szkoły podstawowej w Kopciach pn. Projektu pn. „Samodzielni  

w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach  

w gminach wiejskich województwa podkarpackiego.” złożonego w ramach Osi Priorytetowej IX 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

Numer identyfikacyjny wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0025/16, oświadczam, iż zgadzam się na 

wykonanie dostawy sprzętu wg. warunków określonych w Zapytaniu ofertowym  i oferuję 

następującą cenę  za realizację przedmiotu zamówienia:  

 

- wartość netto: ……. złotych (słownie: ………………..) 

- podatek VAT (aktualny na dzień składania ofert): ….%,wartość podatku VAT: …… zł 

 

- wartość brutto : …………. zł  (słownie  .)    

 

Specyfikacja oferowanego sprzętu: 

 

1. Rzutnik multimedialny 
sztuk: 1  
BenQ MH534  

Cena jednostkowa netto: ………. zł 
Podatek VAT: ………….. zł 
Cena jednostkowa brutto: ,,,,,,,,,,,,,, zł 

Parametry: 

Technologia  
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Kontrast  

Rozdzielczość ekranu  

Jasność  

Żywotność lampy  

Obiektyw  

Przekątna obrazu  

Złącza zewnętrzne  

pobór mocy [ praca / 
spoczynek ]  

 

Gwarancja  

 

 

2. Zasilacz awaryjny UPS  
sztuk: 1  
MUSTEK 2212 VA USB 

Cena jednostkowa netto: ………. zł 
Podatek VAT: ……… zł 
Cena jednostkowa brutto: …… zł 

Parametry: 

Architektura  

Zimny start  

Napięcie wejściowe   

Moc rzeczywista  

Moc pozorna   

Czas przełączania  

Obudowa  

Gwarancja  

 

 

 

 

 

3. Sieciowe urządzenie 
wielofunkcyjne, szt. 1  
Xerox WorkCentre 5022V_U 

Cena jednostkowa netto: …………… zł 
Podatek VAT: ………. zł 
Cena jednostkowa brutto: ……………………. zł 

Parametry: 

Technologia druku  

Maksymalny format nośnika  

Rozdzielczość druku  

Automatyczny druk dwustronny  

Prędkość druku  

Miesięczne obciążenie  

Rozdzielczość skanera  

Skanowanie w kolorze  

Skanowanie dwustronne  

Automatyczny podajnik 
dokumentów (ADF) 

 

Pojemność gł. podajnika papieru  

Komunikacja  

Gwarancja  

 

 

4. Wizualizer  Cena jednostkowa netto: ………… zł 
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sztuk: 1  
Wizualizer AVer F17HD-8M  

Podatek VAT: …………….. zł 
Cena jednostkowa brutto: ……………… zł 

Parametry: 

Ilość pikseli  (efektywna)  

Rozdzielczość obrazu  

Częstotliwość odświeżania  

Komunikacja  

Przetwornik obrazu  

Zoom  

Fokus  

Obracanie obrazu  

Zapis  

Źródło światła  

Zużycie energii  

Gwarancja  

 

Za realizację całości zamówienia część I i część II oferuję następującą cenę:  

- wartość netto zamówienia: ………… złotych (słownie: .) 

- podatek VAT (aktualny na dzień składania ofert): …. %,wartość podatku VAT: …… zł  

(w tym VAT odwrotne obciążenie ……….. zł) 

- wartość brutto zamówienia: ………. zł  (słownie: ……………………)    

 

Oświadczenia wspólne dla części I i części II formularza 

ofertowego: 
1. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Oświadczamy, że dla przedmiotu oferty okres gwarancji będzie wynosił …….. miesiące. 

3. Oświadczamy, że powyższa cena oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty  

związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi w zapytaniu ofertowym 

oraz załącznikach. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty 

na realizację przedmiotu zamówienia. 

5. Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Zapytaniu ofertowym. 

6. Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane                         

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczmy, że akceptujemy sposób i warunki płatności zgodnie z podanymi warunkami. 

8. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy: 

…………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faksu, e-mail) 

 

9. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony 

Wykonawcy:     

…………………………………………………………………………………………                          
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)                                                
                                                                                                                

10. Oferta została złożona na zapisanych …..... stronach, kolejno ponumerowanych od nr 

…...... do numeru … . 
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11. Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część (wymienić) 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) 

oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.  
 

…………………………, data 20 grudnia 2017 r. 

 
……………………………………….. 

(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy**) 
 

(* Niepotrzebne skreślić) 

(** UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis) 
 


