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 Załącznik nr 2 

 

Formularz oferty 

 

na realizację zadania pod nazwą 

„Zakup sprzętu komputerowego”. 

 

 

I. Dane dotyczące oferenta: 

 

Nazwa……………………………………………………………………………................................. 

 

Siedziba…………………………………………………………………………………………………. 

 

Nr telefonu/faksu………………………………………………………………….............................. 

 

Nr NIP……………………………………………………………………………................................. 

 

Nr REGON………………………………………………………………………................................. 

 

www…………………………………………………………………………….................................... 

 

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

 

II Dane dotyczące Zamawiającego: 

 

Gmina – Miasto Płock, 

09-400 Płock,  

pl. Stary Rynek 1,  

NIP 774-31-35-712 

Odbiorca: 

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku 

09-400 Płock 

Ul. Łukasiewicza 11 

Tel./fax. 24-364-06-40 

 

III Zobowiązania wykonawcy: 

Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia do III Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia do dnia 04.12.2019 r. za następującą cenę: 
 
 

Z
Załącznik nr 3 

d
do instrukcji kancelaryjnej dla III LO 
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Przedmiot zamówienia Cena za 1 
szt. netto 

ilość Wartość 
netto 

Wartość brutto 

1. Laptop  

Wymagania minimalne: 

- system operacyjny Windows 10 

Home (fabrycznie nowy, nigdy 

wcześniej nie aktywowany, ze 

stosownymi oryginalnymi atrybutami 

legalności w postaci naklejek GML lub 

COA wymaganymi przez producenta 

oprogramowania w zależności od 

dostarczonej wersji). Zamawiający 

dopuszcza możliwość 

przeprowadzenie weryfikacji 

oryginalności oprogramowania w 

przypadku wystąpienia wątpliwości co 

do jego legalności. 

- przekątna ekranu 17,3 cala 

(rozdzielczość co najmniej 1600x900 

pikseli) 

- procesor Intel Core i5 -8250U (1,6 

GHz, 3,4 GHz Turbo), 4 rdzenie 

- pamięć RAM 8 GB 

- dysk HDD 1000 GB 

- karta graficzna AMD Radeon 530 lub 

Nvidia GeForce MX250 

- wyjście karty graficznej HDMI 

- napęd optyczny DVD Super Multi DL 

- karta sieciowa – Tak 

-czytnik kart pamięci SD 

- karta sieciowa Wi-Fi 

- złącza – co najmniej 1x USB 3.1 type 

C, 2x USB 3.0 

- w zestawie z zasilaczem 

dedykowanym do laptopa 

- wbudowane głośniki stereo 
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2. Drukarka 3D  

Wymagania minimalne: 

Obszar roboczy: X: 250 mm Y: 250 mm 

Z: 250 mm. 

Dokładność wydruku warstw: 20 
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mikronów (0,02 mm). 

Dokładność pozycjonowania osi X,Y: 

3,125 mikrona, Z: 0,6 mikrona 

Średnica dyszy od 0,2 mm do 1,2 mm 

(dysze są wymienne). 

Możliwość drukowania z ponad 50 

materiałów np.: PLA, ABS, PET, FLEX, 

Nylon, Hips, drewno, miedź i wiele 

innych. 

Podgrzewany stół roboczy. 

Oświetlone pole robocze. 

Zdejmowany stół ułatwiający usuwanie 

wydrukowanego elementu. 

Kontrola postępu druku. 

Zmiana filamentu w trakcie druku 

Czujnik filamentu. 

Certyfikat CE. 

 

3. Pakiet biurowy Office 2019 
MOLP Professional Plus 
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4. Router bezprzewodowy.  

Tryb pracy - router 

Rodzaj urządzenia - router 

bezprzewodowy 

Rodzaje wejść/wyjść 

RJ-45 10/100 (LAN) - 4 szt. 

RJ-45 10/100 (WAN) - 1 szt. 

USB 2.0 - 1 szt. 

Złącze zasilania - 1 szt. 

Obsługiwane standardy 

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

Częstotliwość pracy 

2.4 / 5 GHz (DualBand) 

Antena zewnętrzna  

Maksymalna prędkość transmisji 

bezprzewodowej 

1200 Mb/s (Wi-Fi) 

Zabezpieczenia transmisji 

bezprzewodowej 

WPA-PSK 

WPA2-PSK 

Zarządzanie i konfiguracja 

Strona WWW 

Aplikacja 

Dodatkowe funkcje 

Obsługa IPv6 
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Serwer dysku sieciowego 

Serwer wydruku 

Sieć gościnna 

DHCP 

NAT 

 

5. Mysz optyczna przewodowa 
Typ myszy – klasyczna 

Łączność – przewodowa 

Rozdzielczość – 1600 dpi 

Rolka przewijania – 1 

Interfejs – USB 

Długość przewodu – co najmniej 1,5m 
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SUMA 
 

    

 
 
 
Suma brutto słownie: ................................................................................................................. 
 

IV. Oświadczam, że: 
 

a) zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym o wartości do 30 000 Euro 
 (w tym z wzorem umowy) i nie wnoszę do niego  zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki  
w nim zawarte, 

b) jeśli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast 
poinformujemy o nich Zamawiającego, 

c) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

d) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

e) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, 
f) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
g) nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
h) zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną w  dziale XI ogłoszenia  

o postępowaniu, 
i) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, 

j) W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym 
o wartości do 30 000 Euro. 
k) Wyrażam zgodę na podanie informacji dotyczącej Wykonawcy/zwycięzcy  niniejszego 
postępowania niezbędnych do ogłoszenia jego wyniku na stronie internetowej 
Zamawiającego.  
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V. Akceptuję 14 dniowy termin płatności faktury. 

 

 

 

 

                                                                              ……..……………………………… 

                                                                                 (data, podpis i pieczęć wykonawcy) 


