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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dla zamówienia poniżej kwoty o której mowa w art. 2, ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019r. z późniejszymi zmianami w postępowaniu prowadzonym 
w trybie zapytania ofertowego. 
 
Składający zapytanie:                                                                                                                                                                          
Powiatowy Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie, 84-107 Kłanino, ul. Szkolna 4 

zaprasza do złożenia oferty na dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów pojedynczych do 
komputerów stacjonarnych, drukarki 3D, laserowego urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego 
formatu A4, monitora interaktywnego 86’’. 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu, zgodnie z wykazem: 
 
Zestawy komputerowe: 
1. Komputer stacjonarny – ilość: 18 sztuk  
2. Pojedynczy monitor do komputera stacjonarnego  - ilość: 18 sztuk 
3. Drukarka 3D – ilość: 1 sztuka 
4. Laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolorowego formatu A4  – ilość: 1 sztuka 
5. Monitor interaktywny 86” – ilość: 1 sztuka 
 
Część I zapytania ofertowego 
Komputery stacjonarne – 18 sztuk 
                                                                                             
Parametry komputera (parametry minimalne): 

Wymagania dla pojedynczego komputera 

Lp. Parametr Wymagane parametry minimalne 
1 Wydajność 

Obliczeniowa 
a) Procesor 12 rdzeniowy, 20 wątkowy, wykonany w litografii 14nm, 16MB cache, 

możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtua-
lizacji, częstotliwość taktowania procesora 2100 MHz, taktowanie procesora w 
trybie turbo 4900 MHz, 

b) Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą 
kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza, 
aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych parametrach 
niż opisywane w Wymaganiach. 

  2 Pamięć 
operacyjna 

a) 16 GB RAM DDR4 SDRAM 3200 MHz, 

b) Możliwość rozbudowy do 32 GB. 

3 Karta 
graficzna 

a) Zintegrowana, 
b) możliwość rozbudowy o dodatkową kartę graficzną, 
c) interfejsy wideo: DisplayPort, HDMI. 



4 Dysk Twardy a) Typ dysku SSD – M.2, 
b) Pojemność 512 GB, 
c) Typ interfejsu: PCI Express. 

5 Wyposażenie a) Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną, 
b) Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, 
c) Zintegrowana karta sieciowa WiFi, 
d) Zintegrowana karta Bluetooth, 
e) Napęd optyczny DVD+R/RW, 
f) Zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0 lub now-

szej, 
g) Klawiatura USB, układ polski programisty, możliwość regulacji kąta nachyle-

nia, powierzchnia klawiatury matowa a znaki na klawiaturze kontrastowe i czy-
telne. 

h) Mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), 
i) Co najmniej 4 porty USB w z przodu obudowy z czego minimum 2 x USB 3.0, 
j) Co najmniej 4 porty USB w z tyłu obudowy z czego minimum 2 x USB 3.0, 
k) Porty audio: wyjście z przodu na słuchawki, wejście na mikrofon (dopuszcza 

się rozwiązanie combo), 
l) Czytnik kart pamięci z przodu obudowy montowany na stałe, 
m) Kabel zasilający do komputera, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość 

minimum 1,8m. 
 6 Zasilanie a) Zasilacz zintegrowany wewnątrz obudowy, zapewniający sprawne działanie 

całej jednostki, osiągający sprawność minimum 85%, 
b) Zasilacz z przyciskiem testu zasilacza. 

7 Ergonomia a) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w po-
staci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona), 

8 komunikacja a) Kontroler Ethernet, 
b) Obsługa sieci bezprzewodowej LAN, 
c) Bluetooth, 
d) Protokoły komunikacyjne: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE, 

802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 
802.11ac, 

e) Zgodność z normami: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 
802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac. 

9 Wymagania 
dodatkowe 

a) BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i za-
pewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu, 

b) BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i nume-
rze seryjnym komputera, 

c) Zaimplementowane w BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez 
udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń 
na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie infor-
macji o: 

 producencie komputera, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym, 
 zainstalowanym procesorze,  
 ilości zainstalowanej pamięci RAM, producencie modułów pamięci, 
 płycie głównej, 
 zainstalowanym dysku twardym: producent, model,  

d) Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać: 
 wykonanie testu pamięci RAM, 
 wykonanie testu dysku twardego oraz procesora. 



10 System 
operacyjny 

a) Licencja Microsoft Windows 11 Professional 64-bit w celu zapewnienia współ-
pracy z oprogramowaniem wykorzystywanym w szkole. Nie dopuszcza się w 
tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. 

b) Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej na-
klejki zabezpieczającej. 

11 Standardy i 
certyfikaty 

a) Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera, 
b) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.x lub nowszej, 
c) Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający 
poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym. 

12 Serwis 
 

a) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, 

b) Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. 
 

13 Wsparcie 
Techniczne 

Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, 
realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub 
numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie 
internetowej. 

14 Gwarancja 
 

36 miesięcy z czasem reakcji na naprawę uszkodzonego sprzętu do 2 dni 
roboczych w miejscu instalacji. 

 

Część II zapytania ofertowego 
Monitory pojedyncze do komputerów stacjonarnych – 18 sztuk 
 
Parametry pojedynczego monitora (parametry minimalne): 

Wymagania dla pojedynczego monitora 

Lp. Parametr Wymagane parametry minimalne 
1 Monitor a) Rodzaj wyświetlacza: Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna 

TFT, 
b) Klasa energii: klasa D, 
c) Wielkość przekątnej: 27”, 
d) Typ panela: IPS, 
e) Współczynnik kształtu: 16:9, 
f) Rozdzielczość natywna: Full HD(1080p) 1920x1080 przy 60 Hz, 
g) Rozstaw pikseli: 0,3 mm, 
h) Jasność: 300 cd/m2 
i) Obsługa kolorów: 16,7 miliona kolorów, 
j) Czas reakcji: 8 ms (szary-do-szarego, normalny), 5 ms (szary-do-szarego, 

szybki), 
k) Poziomy kąt widzenia: 178, 
l) Pionowy kąt widzenia: 178, 
m) Powłoka ekranu: Antyrefleksyjna, 
n) Technologia podświetlenia: Podświetlenie LED, 
o) Wbudowane głośniki, 
p) Interfejsy: HDMI (HDCP 1.2), VGA, DisplayPort 1.2, 
q) Regulacja wysokości: 100 mm, 
r) Interfejs montażowy VESA: 100 x 100 mm, 
s) Dołączone przewody: 1x kabel HDMI, 1 x kabel VGA, 
t) Zgodność z normami: DisplayPort 1.2, HDCP 1.2, 
u) Konsumpcja energii w trybie włączonym: 17 W, 
v) Maksymalny pobór mocy: 30 wat,  
w) Pobór mocy w stanie uśpienia: 0.3 wat, 



2 Standardy i 
certyfikaty 

a) Certyfikat TCO Certified Display 8, 
b) Certyfikat Energy Star. 

3 Serwis a) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera ser-
wisowego producenta, 

b) Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. 
 

4 Gwarancja 36 miesięcy 

 
Część III zapytania ofertowego 
Drukarka 3D – 1 sztuka 
 
Parametry drukarki 3D (parametry minimalne): 

Wymagania dla drukarki 3D 

Lp. Parametr Wymagane parametry minimalne 
1 Obszar roboczy min. 200 x 200 x 180 mm 

2 Format materiału Szpula 

3 Średnica 
materiału 

1,75 mm 

4 Obsługiwany 
filament 

PLA, ABS, PET 

5 Typ pracy Online lub z karty DC 

6 Formaty obrazów .stl, .obj 

7 Kalibracja Automatyczna kalibracja osi XYZ 

8 Ilość ekstruderów min. 1 

9 Czujnik filamentu tak 

10 Wykrywanie 
zapchanej dyszy 

tak, z funkcją wstrzymania druku 

11 Gwarancja 24 miesiące 

 

Część IV zapytania ofertowego 
Laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolorowego formatu A4 – 1 sztuka 
 
Parametry laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (parametry minimalne): 

Wymagania dla – laserowego urządzenia wielofunkcyjnego 

Lp. Parametr Wymagane parametry minimalne 
1 przeznaczenie do 

druku 
mono/kolor - tekst i grafika 

2 rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 

3 technologia druku laserowa kolorowa 

4 format min. A4 

5 pamięć 1024 MB 

6 Pojemność dysku 
twardego 

250 GB 



7 poziom hałasu max 54 dB 

8 Rozdzielczość 
druku mono 

1200x600 dpi 

9 Rozdzielczość 
druku w kolorze 

1200x600 dpi 

10 Szybkość 
drukowania mono 

20 stron A4/min 

11 Szybkość 
drukowania w 
kolorze 

20 stron A4/min 

12 Automatyczny 
druk dwustronny 

tak 

13 Skanowanie w 
kolorze 

tak 

14 optyczna 
rozdzielczość 
skanowania 

600x600 dpi 

15 Kodowanie 
koloru 

24 bit 

16 Skale szarości 256 poziomy 

17 skanowanie do 
plików w 
formacie 

PDF, PDF (wysoce skompresowany, przeszukiwalny), TIFF, JPEG, XPS 

18 Dodatkowe 
funkcje 

a) Skanowanie do współdzielonego folderu (FTP, HTTP), 
b) skanowanie do poczty e-mail, 
c) skanowanie pamięci USB, 
d) skanowanie do lokalnego komputera PC, 
e)  skanowanie zdalne 

19 Rozdzielczość 
kopiowania 

600x1200 dpi 

20 Kopiowanie w 
kolorze 

tak 

21 Szybkość 
kopiowania mono 

35 kopii/min 

22 Szybkość 
kopiowania w 
kolorze 

35 kopii/min 

23 Zakres 
skalowania 

a) min 25 % 
b) max 400 % 

24 Automatyczne 
kopiowanie 
dwustronne 

tak 

25 Ilość podajników 
w standardzie 

3 

26 Automatyczny 
podajnik 
dokumentów 

tak 

27 Podajnik na 
pojedyncze 
arkusze 

tak 

28 Pojemność 
podajnika 
głównego 

300 arkuszy 

29 Możliwość 
drukowania 
kopert 

tak 



30 Obsługiwane 
formaty nośników 

a) A3, 
b) A4, 
c) A5, 
d) B4, 
e) B5, 
f) A6, 
g) B6, 
h) koperty (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), 
i) LetterLegal (13, 13.5, 14), 
j) Pocztówki. 31 Język drukarki a) PCL 5c, 
b) PCL 6 (XL), 
c) XPS, 
d) PDF. 

32 Druk w sieci LAN tak 

33 porty a) USB 2.0, 
b) Ethernet 10/100/1000, 
c) USB Host. 

34 Drukowanie z 
chmury 

tak 

35 Drukowane z 
urządzeń 
mobilnych 

tak 

36 Standardy i 
certyfikaty 

Energy Star 

37 Obsługiwane 
systemy 
operacyjne 

a) Windows 10, 
b) Mac OS 10.10, 
c) Linux. 

38 Gwarancja 36 miesięcy 

 

 

Część V zapytania ofertowego 
Monitor interaktywny 86’’ – 1 sztuka 
 
Parametry pojedynczego monitora interaktywnego (parametry minimalne): 

Wymagania dla pojedynczego monitora interaktywnego 

Lp. Parametr Wymagane parametry minimalne 
1 Przekątna ekranu 86” 

2 Rozdzielczość 4K Ultra HD (3840 × 2160) 

3 Częstotliwość 
odświeżania 

60 Hz 

4 Długość życia 50 000 godzin 

5 Jasność min. 350 cd / m² 

6 Czas odpowiedzi 8 ms 

7 Szkło ochronne a) hartowane, 
b) powłoka antyrefleksyjna. 

8 Czujniki natężenia światła 



9 Głośniki a) 15 W, 
b) 2 sztuki. 

10 Pilot Tak 

11 Ilość 
obsługiwanych 
jednocześnie 
punktów dotyku 

a) 20  - Windows i Mac 
b) 10 - Chrome OS 

12 Narzędzia w 
komplecie 

2 pióra 

13 Typ półki na pióra magnetyczny 

14 System 
operacyjny 

Android 9 

15 Pamięć 
operacyjna 

6 GB 

16 Pamięć 32 GB 

17 Łącze sieciowe 
przewodowe 

2 szt. RJ45 1000Base-T 

18 Wi-Fi a) IEEE 802.11a/b/g/n/ac 
b) Pasmo 2,4, jak i 5 GHz 

19 Bluetooth 5.0 

20 Porty HDMI 3 szt. HDMI 2.0 (HDCP2.2), przynajmniej 1 szt. na panelu przednim 

21 Port VGA 1 szt. 

22 Porty USB a) USB Type-A 2.0 – 1 szt. 
b) USB Type-A 3.0 – 2 szt., przynajmniej 1 szt. na panelu przednim 
c) USB Type-B 3.0 – 2 szt., przynajmniej 1 szt. na panelu przednim 
d) USB Type-C – 1 szt. 
 23 Port RS-232 tak 

24 Port stereo 3.5 
mm 

stereo 3,5 mm wejście, stereo 3,5 mm wyjście 

25 Audio S/PDIF tak 

26 Punkty 
montażowe 
VESA 

tak 

27 Uchwyt ścienny 
dołączony 

tak 

28 Montaż  w cenie 

29 Gwarancja a) 36 miesięcy 
b) możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji 

 

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. 

1. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena 100% 

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto, 

- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie 
podlega waloryzacji. 

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w punkcie 1, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości prowadzenia negocjacji, zaprosi on 
jednocześnie Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu. Zaproszenie na negocjacje zostanie rozesłane do nie więcej niż 3 Wykonawców. 



Negocjacje z Wykonawcami będą prowadzone w celu ulepszenia treści ofert podlegających 
ocenie w ramach kryterium. 

2. Sposób przygotowania i wysłania oferty: e-mail: sekretariat@pzsklanino.edu.pl  

3. Termin złożenia oferty: do 17.11.2022r. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 
składającego zapytanie – ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino, tel. kontaktowy do sekretariatu szkoły: 
(58) 673 87 83. 

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na 
załączonym druku „OFERTA”. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszcza się 
składanie ofert częściowych. Oferta powinna być podpisana przez osobę umocowaną do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze 
lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

6. Okoliczności, w których oferta ulega odrzuceniu. 

Odrzucona zostanie oferta Wykonawcy, która:  

1) została złożona po terminie składania ofert; 

2) została złożona przez wykonawcę: a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub b) 
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;  

3) jest niezgodna z postanowieniami Zapytania;  

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  

6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

7) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

8) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

9) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której 
poinformował go Zamawiający;  

10) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

11) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania 
ofertą, wynoszącego 30 dni. 

7. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 
pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, 

4)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego              
zamówienia.         

8. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania: 



Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające 
wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 

9. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania. 

Składający zapytanie unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w następujących przypadkach:  

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa 
w zapytaniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć. 

10. Inne warunki dotyczące zapytania:  

- przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres odbiorcy tj. Powiatowy Zespół Szkół im. 
Stanisława Staszica w Kłaninie, 84-107 Kłanino, ul. Szkolna 4. 

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem          i złożeniem Oferty ponosi Wykonawca składający Ofertę. Zamawiający 
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11.  Informacja o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  
umowy.  

1) Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania w formie e-mail. 

2) Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia. 

3) Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy          
w sposób podany w ust. 1.  

4) Przed zawarciem Umowy, wybrany Wykonawca w szczególności:  

a. przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. 
imiona                i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę 
przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.;  

b. przekaże wszelkie informacje, oświadczenia lub dokumenty istotne dla określenia 
skutków         na gruncie rozliczeń publicznoprawnych. 

  
  
 
 
 
 

Dyrektor 
Powiatowego Zespołu Szkół 

Im. Stanisława Staszica 
 
 

Rafał Wochna 
 
 



W załączeniu: 
1. Wzór druku „OFERTA” 

                                                               
(miejscowość, data) 

Pieczątka oferenta 
 
 
(Pełna nazwa Wykonawcy)........................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
w ..................................................................  kod  ..............-...................... 
ul. .................................................................  nr     ..................................... 
REGON .......................................................  NIP  ........................................ 
Tel./fax.   …………………….….. 
e-mail: ………………………..…………………………………….……… 
 

OFERTA 
 

 
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe składamy ofertę następującej treści: 

W odniesieniu do części I zapytania ofertowego na dostawę komputerów stacjonarnych – 18 sztuk 

1. oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za: 

cenę netto: …………………….. zł 

słownie (netto): .............................................................................................................. 

cenę brutto: …………………….. zł 

słownie (brutto):………………………………………………………………………. 

2. Termin wykonania zamówienia:  

3. Warunki płatności: 

4. Okres gwarancji: 

5. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki. 

Parametry oferty: 

 

6. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i 
zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym dostawę na 
adres Zamawiającego. 

 

 
 

………………………………. 
Podpis osoby upoważnionej 

 

 



W odniesieniu do części II zapytania ofertowego na dostawę monitorów pojedynczych do komputerów 

stacjonarnych  – 18 sztuk 

 

1. oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za: 

cenę netto: …………………….. zł 

słownie (netto): .............................................................................................................. 

cenę brutto: …………………….. zł 

słownie (brutto):………………………………………………………………………. 

2. Termin wykonania zamówienia:  

3. Warunki płatności: 

4. Okres gwarancji: 

5. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki. 

Parametry oferty: 

 

 

 

6. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i 
zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym dostawę na 
adres Zamawiającego. 

 

 

 

………………………………. 

Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 



W odniesieniu do części III zapytania ofertowego na dostawę drukarki 3D – 1 sztuka 

 

 

1. oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za: 

cenę netto: …………………….. zł 

słownie (netto): .............................................................................................................. 

cenę brutto: …………………….. zł 

słownie (brutto):………………………………………………………………………. 

2. Termin wykonania zamówienia:  

3. Warunki płatności: 

4. Okres gwarancji: 

5. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki. 

Parametry oferty: 

 

 

 

6. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i 
zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym dostawę na 
adres Zamawiającego. 

 
 

 

 

………………………………. 
Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 



W odniesieniu do części IV zapytania ofertowego na dostawę laserowego urządzenia wielofunkcyjnego 

kolorowego formatu A4 – 1 sztuka   

 

1. oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za: 

cenę netto: …………………….. zł 

słownie (netto): .............................................................................................................. 

cenę brutto: …………………….. zł 

słownie (brutto):………………………………………………………………………. 

2. Termin wykonania zamówienia:  

3. Warunki płatności: 

4. Okres gwarancji: 

5. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki. 

Parametry oferty: 

 

 

 

6. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i 
zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym dostawę na 
adres Zamawiającego. 

 

 

 

………………………………. 

Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 



W odniesieniu do części V zapytania ofertowego na dostawę monitora interaktywnego 86’’ – 1 sztuka   

 

 

1. oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za: 

cenę netto: …………………….. zł 

słownie (netto): .............................................................................................................. 

cenę brutto: …………………….. zł 

słownie (brutto):………………………………………………………………………. 

2. Termin wykonania zamówienia:  

3. Warunki płatności: 

4. Okres gwarancji: 

5. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki. 

Parametry oferty: 

 

 

 

 

6. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i 
zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym dostawę na 
adres Zamawiającego. 

 
 

 

 

 

………………………………. 
Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 


