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         Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

…………………………………… 
Miejscowość, data 

…………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa i siedziba Zamawiającego:  

Gmina Kawęczyn;  

Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn  

A. Dane Wykonawcy. 

1. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

NIP …………………………….……..……………………., 

REGON..................................................................... 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

zapytaniem ofertowym:  

adres korespondencyjny: ..…………………………………………………………………………... 

numer telefonu: ………………............................................................................................................ 

e-mail: …………............................................................................. 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

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

B. Oferowany przedmiot zamówienia. 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ilości 12 sztuk 

komputerów przenośnych z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania 

z urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym oraz 

dostawę 1 mobilnej szafy do przechowywania i ładowania komputerów tj. 12 laptopów, urządzenie 

kompatybilne z komputerami.  

składamy niniejszą ofertę: 



 
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 

 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości: 

Cena netto ……………………………………………………………….…………….... PLN  

Podatek VAT w wysokości.........................….…………...……………………………...PLN 

Cena brutto oferty..........................................……………………….………….……... PLN 

słownie: …........................................................................................................................................... 

w tym: 

 

A. Komputery przenośne wraz z oprogramowaniem (nazwa/model): 

…………………………………………………………………………………………………… 

cena jednostkowa netto .............................................PLN x 12 szt. ……………………… zł netto + 

……………………..% VAT w wysokości  ……………… zł 

= ……….……………zł brutto (słownie: …………………………………..……………………. zł 

brutto) 

 

B. Mobilna szafka(nazwa/model): ..…………………………………………………………. 

cena jednostkowa netto .........................................................................................................PLN x 1 

szt. …………………………..………… zł netto + …….………….………..% VAT w wysokości  

………………………… zł = ……………………………………………………zł brutto (słownie: 

………..……………… …………………………………………………………………..zł brutto) 

 

Oferowany okres gwarancji na szafę: …………………………………………………………. 

Oferowany okres gwarancji na komputery: ………………………………………………….. 

(Należy podać okres w miesiącach w zakresie od minimum 24 miesiące do maksimum 60 miesięcy) 

Oferuje dodatkowe wyposażenie komputerów przenośnych tj: 

- zintegrowany czujnik: żyroskop lub akcelerometr   -……………………………………. 

-rysik- ……………………………………….. 

 

Oferujemy sprzęt komputerowy o następujących parametrach: 

Procesor ………………………………………………………………….. 

Czas pracy na baterii …………………………………………………….. 

Pamięć RAM …………………………………………………………….. 

Pamięć masowa o  pojemności …………………………………………… 

Ekran dotykowy o wielkości ……………………..…. i rozdzielczości …………………………….. 

Możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11 g - TAK/NIE  

Złącza i łączność: …………………………………………………………………………………..., 

wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, czytnik kart pamięci SD – TAK/NIE 

Zintegrowane komponenty multimedialne: ………………………………………….. 

Możliwość odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu. 

TAK/NIE 

Waga maksymalna ………………………………. 
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System operacyjny ……………………………… 

Myszka optyczna TAK/NIE 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………… 

    

 

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

(data i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

 

 

   
 

 


