
 

 

                                                                                                                                               
    

Załącznik nr 1  

__________________________ 

Miejscowość, data 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

na zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem  

-  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 laptopów wraz z oprogramowaniem.  

2. Szczegółowy opis zamówienia: 

Lp.  Opis towaru  Ilość Cena brutto 

1.  Laptop o następujących parametrach:  

ekran min 15,6 max 17 cali 

wyraźna, najlepiej czarna klawiatura, 

procesor : min. AMD ryzen 3 lub min intelcore 

5 

Pamięć ram: min 8 gb, 

dysk : ssd, 

pojemność dysku 512, 

zintegrowana karta graficzna, 
wbudowane głośniki, 

wyjście: min. hdmi,  usb , mile widziany 

Czytnik kart Micro SD, 

kolor laptopa : bez znaczenia 

gwarancja : min 24 miesiące 

klawiatura numeryczna z boku 

gwarancja min 24 miesiące 

1 szt.  

2.  Laptop o następujących parametrach:  

ekran min 14 max 16 cali 

procesor : min. AMD ryzen 3 

Pamięć ram: min 8 gb 

dysk : ssd  

pojemność dysku min. 240 max 512 

zintegrowana karta graficzna 

wbudowane głośniki 
wyjście: min. hdmi, usb ,   

2 szt.  
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kolor laptopa : bez znaczenia 

gwarancja : min 24 miesiące 

niekoniecznie klawiatura numeryczna z boku 

gwarancja min 24 miesiące 

3.  System operacyjny – do każdego z 

laptopów:  

Windows office 2021 home and business 

z licencją dożywotnią albo równoważny 

3 szt  

4.  Oprogramowanie Microsoft Office (Word, 

Exel, Power Point) do każdego z laptopów 

albo równoważne 

3 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  


