
Załącznik do zapytania ofertowego 

...................................., ……………….. 

                                                                                                         (miejsce, data) 

Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

Zamawiający: 

Gimnazjum 

ul. Mostowa 10 

64-360 Zbąszyń 

 

OFERTA CENOWA 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu druków szkolnych i druków 

uzupełniających składam ofertę następującej treści 

lp. Nazwa artykułu 
Przewidywana 

ilość 

 

Cena jednostkowa 

brutto 

 

 

Cena brutto 

łącznie 

1 
Vivitek Projektor DX255 DLP/ XGA/ 3200 ANSI/ HDMI/ 

2W/ 3D Ready 
szt.1 

  

2 Uchwyt i kable do montażu projektora szt.1   

3 

Laptop poleasingowy HP, DELL,LENOVO  

minimalne wymagania sprzętowe: 

matryca 14,1" 1280x800 pikseli 

Procesor Intel Core 2 Duo 2x2,4Ghz 

120 GB DYSK SSD  

4 GB pamięci RAM 

licencjonowany system operacyjny Windows 7 

szt.4 

  

4 

Komputer stacjonarny poleasingowy HP, DELL,LENOVO 

STACJA ROBOCZA 

Procesor: INTEL CORE2QUAD 2.4 GHr 

Pamięć RAM: 4 GB DDR 

Dysk twardy HDD:250 GB HDD 

Napęd optyczny: DVD 

Karta graficzna: Nvidia QUADRO 

Karta sieciowa:  

Karta dźwiękowa:  

Gwarancja:  

Oprogramowanie: WINDOWS 7 PROFESSIONAL  

Akcesoria: KLAWIATURA I MYCH 

szt.2  

 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia 

za następującą cenę:  
netto...........................................................................................................zł  

VAT.......................................................................................................zł  

brutto..........................................................................................................zł  

(słownie złotych : ..................................................................................................) 
2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 



3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym  

oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. Oświadczam, że: 

 zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń; 

 w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez 

zamawiającego. 

5. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT 

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: do ……………………… . 

7. Termin związania ofertą: …………… dni 

 

 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

 

Osoba  do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy: 

tel. kontaktowy.......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........,, e-mail  .......... .......... .......... 

 

Załączniki: 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:  

1) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

2) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

3) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

4) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

 

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

(data, czytelny podpis wykonawcy)  

 


