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Załącznik 2 do zapytania ofertowego 

 
…………………, dnia ……………… 

 
…………………………………………………. 
Dane teleadresowe Wykonawcy 
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/06/2013 (Numery CPV: 30213300-8, 30213100-6, 
30231300-0 ) w ramach projektu pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych terenów 
wiejskich i małomiasteczkowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
FORMULARZ OFERTY  

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia dostawcy  107 szt. 
komputerów przenośnych oraz komputerów biurkowych w ramach projektu pn. 
„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych terenów wiejskich i 
małomiasteczkowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,  
Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, w ramach Działania 1.3. 
Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Podziałanie 1.3.6 PFRON 
- projekty systemowe,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, składam ofertę sprzedaży wraz z dostawą 107 szt. komputerów 
przenośnych oraz komputerów biurkowych za następującą cenę:  

 
Cena [brutto] …………………..…………… PLN  (całość zamówienia) 
Cena [netto] …………………..…………… PLN  (całość zamówienia) 
 

 
 

Część A: 20 identycznych komputerów przenośnych o ekranie 17,3” o parametrach: 
Producent, model, oznaczenie producenta:   

Przekątna i proporcje ekranu:  

Rodzaj podświetlenia matrycy:  

Nominalna rozdzielczość LCD:  

Procesor (producent, model, taktowanie):  

Wielkość, typ pamięci RAM (producent, 
model): 

 

Pojemność, typ dysku twardego 
(producent, model):  

 

Interfejs dysku twardego  

Napęd optyczny (producent, model):  
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Typ napędu optycznego:  

Karta graficzna (producent, model):  

Wyjścia karty graficznej:  

Typ akumulatora:  

Karta dźwiękowa:  

Kamera internetowa:  

Komunikacja:  

Oprogramowanie systemowe (producent, 
wersja): 

 

Wyposażenie dodatkowe:  

Gwarancja (czas trwania): . 

 
Część B: 20 identycznych komputerów przenośnych z ekranem 15,6” o parametrach: 
 
Producent, model, oznaczenie producenta:   

Przekątna i proporcje ekranu:  

Rodzaj podświetlenia matrycy:  

Nominalna rozdzielczość LCD:  

Procesor (producent, model, taktowanie):  

Wielkość, typ pamięci RAM (producent, 
model): 

 

Pojemność, typ dysku twardego 
(producent, model): 

 

Interfejs dysku twardego:  

Napęd optyczny (producent, model):  

Typ napędu optycznego:  

Karta graficzna (producent, model):  

Wyjścia karty graficznej  

Typ akumulatora:  

Karta dźwiękowa:  

Kamera internetowa:  

Komunikacja:  

Waga:  

Oprogramowanie systemowe (producent, 
wersja): 

 

Wyposażenie dodatkowe:  

Gwarancja (czas trwania): . 

 
Część C: 15 identycznych  zestawów komputer przenośny + monitor ekranowy o 
parametrach: 
 
Producent, model, oznaczenie producenta:   

Przekątna i proporcje ekranu:  

Rodzaj podświetlenia matrycy:  

Nominalna rozdzielczość LCD:  

Procesor (producent, model, taktowanie):  

Wielkość, typ pamięci RAM (producent,  
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model): 

Pojemność, typ dysku twardego 
(producent, model): 

 

Interfejs dysku twardego:  

Napęd optyczny (producent, model):  

Typ napędu optycznego:  

Karta graficzna (producent, model):  

Wyjścia karty graficznej:  

Typ akumulatora:  

Karta dźwiękowa:  

Kamera internetowa:  

Komunikacja:  

Waga  

Oprogramowanie systemowe (producent, 
wersja): 

 

Wyposażenie dodatkowe:  

Gwarancja (czas trwania): . 

Monitor ekranowy (składnik zestawu 
komputerowego) – producent, model, 
oznaczenie producenta: 

 

Przekątna ekranu:  

Złącza:  

Technologia matrycy:  

Proporcje ekranu:  

Rozdzielczość optymalna:   

Gwarancja (czas trwania):   

 
Część D: 2 identyczne komputery przenośne o parametrach:  
 
Producent, model, oznaczenie producenta:   

Przekątna i proporcje ekranu:  

Rodzaj podświetlenia matrycy:  

Nominalna rozdzielczość LCD:  

Procesor (producent, model, taktowanie):  

Wielkość, typ pamięci RAM (producent, 
model): 

 

Pojemność, typ dysku twardego 
(producent, model): 

 

Interfejs dysku twardego:  

Napęd optyczny (producent, model):  

Typ napędu optycznego:  

Karta graficzna (producent, model):  

Wyjścia karty graficznej:  

Typ akumulatora:  

Czas pracy akumulatora:  

Karta dźwiękowa:  

Kamera internetowa:  

Komunikacja:  
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Złącze stacji dokującej:  

Waga:  

Oprogramowanie systemowe (producent, 
wersja): 

 

Wyposażenie dodatkowe:  

Gwarancja (czas trwania) . 

 
Część E: 10 identycznych zestawów komputerowych + monitor ekranowy o parametrach: 

Procesor (producent, model, taktowanie):   

Karta graficzna (producent, model):  

Dysk twardy (producent, model):  

Pamięć RAM (producent, model, 
pojemność): 

 

Napęd optyczny  (producent, model):  

Obudowa (producent, model):  

Zasilacz (producent, model):  

Wyjścia USB:  

Karta dźwiękowa:  

Karta sieciowa:  

Oprogramowanie systemowe (producent, 
wersja): 

 

Wyposażenie dodatkowe:  

Gwarancja (czas trwania):  

Monitor (producent, model, oznaczenie 
producenta) 

 

Przekątna ekranu:  

Współczynnik proporcji obrazu:  

Optymalna rozdzielczość:  

Jasność:  

Kontrast:  

Złącza:  

Gwarancja (czas trwania):  

 
Część F: 40 identycznych komputerów przenośnych o parametrach: 
 
Producent, model, oznaczenie producenta:   

Przekątna i proporcje ekranu  

Rodzaj podświetlenia matrycy  

Nominalna rozdzielczość LCD  

Procesor (producent, model, taktowanie):  

Wielkość, typ pamięci RAM (producent, 
model): 

 

Pojemność, typ dysku twardego 
(producent, model, pojemność): 

 

Interfejs dysku twardego:  

Napęd optyczny (producent, model):  

Typ napędu optycznego:  
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Karta graficzna (producent, model):  

Wyjścia karty graficznej:  

Typ akumulatora:  

Karta dźwiękowa:  

Kamera internetowa:  

Komunikacja:  

Oprogramowanie systemowe (producent, 
wersja): 

 

Wyposażenie dodatkowe:  

Gwarancja (czas trwania): . 

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego 
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty.  
 
3. Oświadczam(y), że termin związania z ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia 
otwarcia ofert.  
 
4. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania 
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
 
5. Ofertę niniejszą składamy na ...... kolejno ponumerowanych stronach.  
6. Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, 
następujące dokumenty:  

6.1 Pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik) – niepotrzebne skreślić. 
 
 
 
………………………………………, dnia …………………………….. 
 

 
 
 
………………………………………………………………… 
    pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

             do reprezentowania Wykonawcy 
 

 


