
 

 

                                                                                                                                               
    

Załącznik nr 1  

__________________________ 

Miejscowość, data 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki  

-  zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa  - dotacja celowa  Ministra Edukacji  

i Nauki na finansowanie inwestycji związana z wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek 

(program „Inwestycje w Oświacie”). 

 

 

Nazwa Oferenta:   ..................................................................................................  

 

Adres:     ..................................................................................................  

 

Nr telefonu:    ………......................................................................................  

 

e-mail:    ..................................................................................................  

 

 

1. Oferta obejmuje sprzedaż i i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki. 

2. Szczegółowy opis zamówienia: 

Lp.  Opis towaru  Ilość Cena brutto 

1.  Urządzenie wielofunkcyjne 

wyposażone minimum w:  

- automatyczny dwustronny podajnik 

dokumentów,  

- dupleks, 

- sieć lan,  

- skaner,  

- aktywna podstawa z dwoma kasetami na 

papier,  

- oprogramowanie ocr do plików pdf word 

excel,  

- pamięć systemu min 2048 mb,  

- dysk twardy min 250 gb,  

- prędkość 25 str / min a4,  

- szybkość kopiowania : a4 min. 25 str / 

min,  

- a3 do 15 / min w kolorze i czerni,  

- min. dwa przeglądy gwarancyjne w 

cenie,  

- gwarancja min 24 miesiące  

1 szt.  
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2.  Drukarka  

- wymiary: szerokość 45 x głębokość 30 x 

wysokość 45 (tolerancja odstępstw od 

podanych wymiarów: +/- 2 cm),  

prędkość około 38 str. na min, 
dwustronnie około 30 stron na min, 

zalecana ilość stron drukowanych 

miesięcznie w przedziale 2000 – 40000,  
rozdzielczość druku max 4600 dpi, 

szybkość procesora około 1200 mhz, 

pamięć  min 128 mb, 
interfejs lan 

 

1 szt.   

 

3. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:  

..................................netto, słownie....................................................................................... 

..................................VAT, słownie....................................................................................... 

..................................brutto, 

słownie:………………………………………………………………...……………………..brutto. 

Oświadczamy iż termin realizacji zamówienia nie będzie późniejszy niż: 31.12.2022 r. (w tym 

terminie musi nastąpić dostawa wszystkich produktów zamówienia - potwierdzona protokołem 

odbioru oraz wystawienie faktury VAT, tak aby zamawiający miał możliwość jej opłacenia do 

dnia 31.12.2022 r.) 
 

4. Termin płatności podany będzie na fakturze, przekazywanej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki 

w nim zawarte. 

6. Oferta ważna 30 dni 

 

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

data i podpis Oferenta  


