Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Nr ZO.03.19
ZAMAWIAJĄCY
………………………
………………………
………………………
………………………..
……………………….
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na:
dostawę sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 111: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa,
Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
realizacja projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"
(przedmiot zamówienia)
1. Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: ..............................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................
NIPREGON. ...........................................................................................................................
Nr rachunku bankowego: .........................................................................................
2. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
cena netto...................................... zł
podatek VAT w wysokości (.....%):……………………zł
cena brutto.........................................zł
(słownie cena brutto: ………………………………………………………….…..zł)
12 komputerów przenośnych typu notebook (laptop):
PRODUCENT: ……………………………………………………………………………
Typ, model: ……………………………………………………………………………….
posiadających następujące parametry techniczne:
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Lp.
1

WYMAGANE PARAMETRY
Typ: Komputer przenośny typu notebook (laptop) z
ekranem min 14" o rozdzielczości 1280 x 720 lub
wyżej, LED, ekran dotykowy

2

Zastosowanie: Komputer przenośny
będzie
wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

3

Procesor co najmniej dwurdzeniowy o częstotliwości
minimum 1.6 GHz

4

Pamięć RAM: 4 GB

5

Pamięć masowa: min. 128 GB
Karta graficzna: zintegrowana

6
7

OFEROWANE PARAMETRY

Bateria: Czas pracy na baterii umożliwiający
całodzienną eksplorację (min. 6h pracy na baterii)

8

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze
specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą
klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego
zintegrowanego w oferowanym urządzeniu

9

Karta audio i głośniki

10 USB 3.0 minimum 2 szt.
11 HDMI
minimum 2 szt.
12 Czytnik kart pamięci
13 Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe
14 DC-in (wejście zasilania)
15 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
16 Moduł Bluetooth w standardzie minimum 2.0
17 Kamera Internetowa
18 Optyczna mysz bezprzewodowa USB
Możliwość odłączenia klawiatury lub obracania
19 ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu
20 Nośnik z antywirusem i pakietem biurowym
wielostanowiskowym do celów edukacyjnych
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Oprogramowanie systemowe: Zainstalowany system
musi spełniać następujące wymagania, poprzez
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych
aplikacji:
• internetowa aktualizacja zapewniona w języku
polskim,
• wbudowana zapora internetowa (firewall)
dla
ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z
systemem konsola do zarządzania ustawieniami
zapory i regularni IP v4 i v6,
• zlokalizowane w języku polskim, co najmniej
21
następujące
elementy:
menu,
odtwarzacz
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,
• wsparcie dla większości powszechnie używanych
urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń
sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi),
•
zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia
zwalczające
złośliwe
oprogramowanie;
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie
bez ograniczeń czasowych,
• możliwość przystosowania stanowiska dla osób
niepełnosprawnych (np. słabo widzących),
22 Warunki gwarancyjne: minimum 1 rok

3. Potwierdzam termin realizacji zadania do dnia…………………………………………
4. Okres gwarancji:………………………………………………………………………….
5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosze do niego
zastrzeżeń.
6. Oświadczam, że spelniam warunki określone przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, że nie mam żadnych powiązań kapitałowych ani osobowych z
Zamawiajacym.
8. Załączniki do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:
-………………………………………..
-……………………………………….
-……………………………………….
-……………………………………….
………………………………………….
data i podpis osoby upoważnionej
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