
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

do zamówienia poniżej 30.000 euro 

 

I. Dane dotyczące Zamawiającego:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. S. Żeromskiego ul. Sienkiewicza 1 

14-200 Iława  

II.  Nazwa Przedmiotu zamówienia: 

Cześć 1. Dostawa trzech komputerów przenośnych z systemem operacyjnym, CPV 

30200000-1 

Część 2. Dostawa trzech licencji oprogramowania dla osób niedowidzących, 

48000000-8,  

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia np.: 

1. Termin  realizacji  zamówienia  do 28.02.2017r.   

Sposób realizacji  zgodnie z wytycznymi  

2. Miejsce realizacji: Iława Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie ul. Sienkiewicza  

3. Sposób i termin  zapłaty nastąpi po końcowym  odbiorze w ciągu 14 dni od 

daty złożenia faktury 

4. Warunki gwarancji:    24 miesiące 

5. Inne elementy związane z realizacją  zamówienia: strony nie mogą zmieniać ceny 

IV. Ofertę należy złożyć w formie  pisemnej na adres: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego 14-200 Iława ul Sienkiewicza 1, osobiście lub 

na adres email kier_zso@wp.pl w terminie do 25.02.2017r.  

tel kontaktowy 896485696   

V. Tryb postępowania: Zapytania ofertowe  

VI. Kryteria oceny ofert: 

1. Cena -najniższa 

 

VII. Inne odnoszące się do przedmiotu zamówienia  

Komputer przenośny 
Matryca: 15,6 cala, matowa 
Procesor: Intel Core i3 lub i5 piątej generacji 
Pamięć: min. 4GB 
Dysk: min. 500 GB 
Grafika: zintegrowana 
System operacyjny: Windows 7pro lub Windows 10pro 
Gwarancja: min 24 miesiące  
Wyposażenie: Nagrywarka DVD+/-RW, kamera, mikrofon, głośniki, Wi-Fi, 
bluetooth, czytnik kart pamięci 



 

 
Oprogramowanie dla niedowidzących  
- nawigacja  pozwalająca powiększyć ekran w pełnil, lupa, linijka,  
- rozszerzenie kursora 
- wersja językowa - polski  
- współpraca z systemami: MS Windows od windows 7 do windows 10 
 
- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.  
Ilość części wynosi 2. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolna ilość części. 
 
Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa  

Siedziba. 

Nr telefonu l faks   

Nr  NIP   

Nr  REGON    

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

Cenę netto:  

Słownie netto  

Cenę brutto:  

Słownie brutto   

Podatek VAT:   

2. Deklaruję ponadto: 

- termin wykonania zamówienia:  

- okres gwarancji  

Oświadczam , że: 

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, 

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia w 

miejscu terminie określonym przez zamawiającego, 

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

 dysponuję osobami zdolnym i do wykonania zamówienia , 

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

- zapoznałem się z warunkami zamówienia. 

Do oferty dołączam : 


