
 
 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

WYKONAWCA 

………………………………………… 

…………………………..…………… 

………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

obligatoryjnie proszę podać 

Tel kontaktowy ………………………………………………. 

e-mail: …………………………………………………………… 

imię i nazwisko osoby do kontaktu: …………………………………………….  
 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Odpowiadając na zaproszenie z dnia 22 października 2019 r. do złożenia oferty na:  
 
Zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz mobilnej szafki na laptopy 

w ramach projektu pn.”Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

przedstawiam swoją ofertę. 

 
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości: 
Nazwa towaru Ilość Cena 

netto 

Podatek 

VAT % 

Podatek 

VAT 

kwota 

Cena 

brutto 

Komputer 

przenośny z 

oprogramowaniem 

Windows 10 

12 

szt. 

 

   

Mobilna szafka na 

laptopy 

 

 

   

Łącznie wartość 
 

   

 

(słownie cena brutto zamówienia: ………………………………….…………………………………..………zł)  

 



 
 
Parametry komputerów zaoferowanych przez Wykonawcę: 

Producent ………………………………………………… 

Model/symbol ……………………………………………. 

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia: 

Lp Wymagania Parametry komputerów 

zaoferowanych przez Wykonawcę 

(równoważne lub wyższe) 

1 komputer przenośny z ekranem min. 

14,1’’ o rozdzielczości 1920x1080 

(FullHD), LED matowy 

 

2 min. Seria i5 - 2 rdzenie, 6 MB cache  

3 Bateria min. 3-komorowa  

4 pamięć RAM min 8GB  

5 Dysk min. SSD SATA 240 GB  

6 Karta graficzna   

7 złącza i łączność: LAN 10/100/1000 

Mbps, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Moduł 

Bluetooth,  USB 3.0 – min. 2 szt., HDMI 

- 1 szt., czytnik kart pamięci microSD - 1 

szt., USB 2.0 – min. 1 szt., RJ-45 (LAN) 

- 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście 

mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście 

zasilania)- 1 szt. 

 

8 System operacyjny  

9 Oprogramowanie użytkowe (edytor 

tekstu, arkusz kalkulacyjny, 

przeglądarka internetowa) 

 

10 Mysz USB– 12 szt  

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że:  

1. zapoznałem się w sposób wystarczający i konieczny z treścią zapytania ofertowego 

dla niniejszego zamówienia, ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w 

zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania 

zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Nieznajomość powyższego stanu nie 

może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych;  

2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania;  

3. oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak 

również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności 

wymaganych odrębnymi przepisami;  

4. jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;  



 
 

5. w przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy 

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;  

6. oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;   

7. akceptuję przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności;  

8. oświadczam, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;  

9. oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. Ponadto wobec firmy nie ogłoszono i nie wszczęto 

postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji;  

10. oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

11. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

           
Oświadczam, że 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.* 

 

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

 Miejscowość, data     

                                                                                       podpis Wykonawcy 

 

 

 

 
* 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). 


