
 

Oferta - wzór       - załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

 

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

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

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

................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 Zamawiający: 

Gmina Kroczyce 

 42-425 Kroczyce 

 ul. Batalionów Chłopskich 29 

 

OFERTA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu TIK- 

etap II w ramach realizacji projektu pn.: „Odkrywam sekrety nauki!”, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Znak sprawy: UG-V.271.1.00013.2019 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej w dniu 22.07.2019 r., 

dotyczące udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: 

Dostawa sprzętu TIK – etap II w ramach realizacji projektu pn.: „Odkrywam sekrety 

nauki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu  

w cenie: …………………………………...……/brutto/ 

słownie: ............................................................................................................................/brutto/  

Cena określona powyżej zawiera podatek VAT w wysokości…….%. 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji 
zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 

2. Zdobyłem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty, 
3. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu2. 
 

                                                 
1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

2 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). 



 

Zestawienie zaoferowanego asortymentu: 
Lp. Rodzaj przedmiotu  Ilość Minimalne wymagania Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu 

wymagań, określonych w kolumnie 4:  

Zaoferowany produkt spełnia wymagania 

określone przez Zamawiającego  

1 2 3 4 5 

1 Laptop 5 szt. Laptop - przekątna min. 15";  

procesor Intel i5 ( 7 generacja);  

System Windows 10 (polska wersja językowa);  

pamięć RAM - 8 GB;  

dysk HDD 1 TB;  

Wbudowany napęd DVD-RW 

Czytnik kart;  

kamera;  

matryca LED;  

Wi-Fi; USB 3.0; HDMI; Bluetooth; Wyjście 

słuchawkowe/wejście mikrofonowe 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

TAK/NIE* 

Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 
(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 

…………………………………… 

 

2 Tablet 27 szt. Pamięć RAM: 2 GB; 

Pamięć wewnętrzna: 16 GB; 

Przekątna ekranu 7-10.1 cali 

System operacyjny: Android 7.0 

Bluetooth, Wi-Fi 

Slot kart pamięci 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

TAK/NIE* 

Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 
(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 

…………………………………… 

 

3 Drukarka 4 szt. Technologia druku: laserowa monochromatyczna, 

rozdzielczość druku od 600x600 

szybkość druku od 18 stron/minutę 

Interfejs: USB 

Wydajność: od 5000 stron/miesiąc 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

TAK/NIE* 

Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 
(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 

…………………………………… 

 

4 Aparat cyfrowy 1 szt. Rodzaj: kompaktowy 

Nośnik danych: karta SD, karta SDHC, karta SDXC 

TAK/NIE* 

Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 
(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 



 

Zoom cyfrowy: min 4 

Zoom optyczny: min 5 

Interfejs: USB 

Rozdzielczość min. 20 Mpx 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

…………………………………… 

 

5 Pendrive 41 szt. Pojemność: 16 GB 

Interfejs: USB 3.0 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

TAK/NIE* 

Dodatkowy opis zaoferowanego produktu 
(jeśli jest inny niż w kolumnie nr 4): 

…………………………………… 

 

6 Tablica interaktywna - 

zestaw 

1 zestaw Zestaw zawierający: 

tablicę interaktywną  

projektor zgodny z zaoferowaną tablicą interaktywną 

uchwyt ścienny do projektora  

kabel zasilający – 10 m 

kabel USB - 10 m 

głośnik soundbar 2x min. 10W 

sterowniki i oprogramowanie 

System operacyjny: Windows 

Interfejs: USB 

Przekątna: od 77 do 84 cali 

instrukcja obsługi 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 

7 Odtwarzacz CD 3 szt. Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3 

Radio FM  

Wejście USB do odtwarzania muzyki 

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące 

 

 
*Niewłaściwe wykreślić 

 



 

Dane Wykonawcy:  

NIP....................................................... 

REGON ………………………………. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

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

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

numer telefonu:………………………………………….  

Numer faksu:……………………………………………. 

Adres email:…………………………………………….. 

 

....................................... dnia................. 2019 rok 

 

       

 

 

    ………..……………………………………………….. 

    /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/ 


