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Załącznik Nr 1 do  Zaproszenia Nr 26/2017 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy: 
Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….................................................................................................. 
   
Siedziba:……………………………………………………………….............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Numer telefonu:   ................................................   
Numer REGON:   ................................................ 
Numer NIP:    ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Gmina Bałtów 
Bałtów 32 
27-423 Bałtów 
 
Zobowiązania wykonawcy: 
Nawiązując do Zaproszenia Nr 26/2017 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 Euro na: Zakup wraz z dostawą: 

radioodtwarzaczy, routerów bezprzewodowych, wzmacniacza sygnału, urządzeń wielofunkcyjnych z kompletem tuszy (tonerów), aparaty 

fotograficzne, odkurzacz piorący, laptop z oprogramowaniem do Punktów Przedszkolnych w Bałtowie i Okole, oraz torby na laptop, niszczarkę 

na dokumenty, pendrive na potrzeby projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”. 
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Oferuję/ oferujemy:  wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zaproszenia do złożenia oferty za cenę (cenowa oferta musi uwzględniać 
wszystkie koszty po stronie Oferenta): 
 

a) Punkt Przedszkolny w Bałtowie 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary 

Liczba 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT 
Cena 
brutto 

1. Radioodtwarzacz/ radiomagnetofon. Opis 
przedmiotu:  -dźwięk: stereo;-  standardy 
odtwarzania: MP3, WMA, CD Audio, CD-R/RW, -
wejścia/wyjścia: USB, wyjście słuchawkowe, wejście 
AUX 3.5 mm; - zasilanie: sieciowe 20-240 V 50/60 Hz, 
6 baterii R20. Gwarancja 24 msc. Typu: PHILIPS AZ-
787/12 lub inny równoważny. 

Sztuka 2 

    

2. Router bezprzewodowy. Opis przedmiotu: -obsługa 
WiFi, - Ilość USB: 1; -liczba portów LAN: 4; - Porty LAN 
10/100/1000TX; - zapora ognowa: tak; - zasilanie: 
zasilacz zewnętrzny; Informacje dodatkowe: 
Szyfrowanie 64/128/152-bitowe WEP WPA/WPA2 
oraz WPA – PSK/WPA2-PSK i TKIP/AES, popiera QSS, 
funkcja serwera druku. Gwarancja 36 msc. Typu: TP-
LINK-WR1043ND lub inny równowazny 

Sztuka 1 

    

3. Wzmacniacz syganłu. Opis przedmiotu: - 
częstotliwość pracy: 2.4 Gz; - standard sieci 
bezprzewdowej: 802.11 b/g/n; -Zabezpieczenia: 
64/128/152-bitowe WEP, WPA-PSK/ WPA2- PSK. 
Gwarancja 24 msc. Typu: TP-LINK TL- WA850RE lub 
inny rownoważny 

Sztuka 1 

    

4. Urządzenie welofunkcyjne. Opis przedmiotu: - 
technologia drukowania: atramentowa; -funkcje 
podstawowe: drukarka, skaner, kopirarka; - 

Sztuka 1 
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obługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, 
B5(ISO), B5(JIS), C5, legal, letter; - rozdzielczość w 
czerni: 6000 x 1200 dpi; - rozdzielczość w kolorze: 
6000 x 1200 dpi. Gwarancja 24 msc. Typu: Brother 
Ink Benefit DCP- J105 lub inny równoważny 

5. Tusze/ tonery do urządzenia wielofunkcyjnego. Opis 
przedmiotu: tusze: czarne – 4 szt., Zestaw 
kolorowych tuszy – 2 komplety. Wszystkie ww. tusze 
muszą być: komplementarne z urządzeniem 
wielofunkcyjnym, oryginalne, fabrycznie nowe oraz 
spakowane w opakowaniach zabezpieczających 
artykuły przez uszkodzeniem. 
 

Komplet 1 

    

6. Aparat fotograficzny + etui + karta pamięci 8 GB Opis 
przedmiotu: - 16-mmegapikselowa matryca CMOS; - 
5 – krotny zoom optyczny; - szybki i precyzyjny 
autofokus;  - szerokokątny obiektyw; różnorodne 
funkcje retuzu. Etui i karta pasujące do modelu 
aparatu. Gwarancja: 24 mc. Typu: Nikon Coolpix 
AW130 lub inny równowany 

komplet 1 

    

7. Odkurzacz piorący. Opis przedmiotu: - waga – 8,5 kg; 
- moc: 1700 W; - pojemność zbiornika na kurz: 2,5 l; - 
pojemność zbiornika na wodę: 5 l; - pojemność 
zbiornika na detergenty: 1,8 l; - zasięg pracy: 9 m; 
- filtr: EPA 10 zmywalny, wodny; - funkcje: odkurzanie 
na sucho, pranie, zbieranie wody. 
Gwarancja – 24 miesiące. 
Cechy dodatkowe: elektroniczna regulacja mocy, filtr 
ochrony silnika, schowek na akcesoria, układ zwijania 
przewodu, wygodny uchwyt do noszenia, zawór 
bezpieczeństwa. Dodatkowe wyposażenie: metalowa 
rura teleskopowa, wąż Flexi, komplet worów 
odpowiednich do odkurzacza, nakładany na rękojeść 

Sztuka 1 
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węża spryskiwacz, neutralizator piany, detergent 
czyszczący, mała ssawka do prania dywanów i mycia 
płytek, ssawka do zbierania wody, szczotka do 
parkietu i kamienia, mała ssawka szczelinowa, 
ssawkoszczotka przełączalna. Typu: Zelmer Aquawelt 
Plus ZVC762ZT lub inny równoważny. 
 

RAZEM    

 

 

b) Punkt Przedszkolny w Okole 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary 

Liczba 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT 
Cena 
brutto 

1. Radioodtwarzacz/ radiomagnetofon. Opis 
przedmiotu:  -dźwięk: stereo;-  standardy 
odtwarzania: MP3, WMA, CD Audio, CD-R/RW, -
wejścia/wyjścia: USB, wyjście słuchawkowe, wejście 
AUX 3.5 mm; - zasilanie: sieciowe 20-240 V 50/60 Hz, 
6 baterii R20. Gwarancja 24 msc. Typu: PHILIPS AZ-
787/12 lub inny równoważny. 

Sztuka 2 

    

2. Router bezprzewodowy. Opis przedmiotu: -obsługa 
WiFi, - Ilość USB: 1; -liczba portów LAN: 4; - Porty LAN 
10/100/1000TX; - zapora ogniowa: tak; - zasilanie: 
zasilacz zewnętrzny; Informacje dodatkowe: 
Szyfrowanie 64/128/152-bitowe WEP WPA/WPA2 
oraz WPA – PSK/WPA2-PSK i TKIP/AES, popiera QSS, 
funkcja serwera druku. Gwarancja 36 msc. Typu: TP-
LINK-WR1043ND lub inny równoważny 

Sztuka 1 

    

3. Urządzenie wielofunkcyjne. Opis przedmiotu: - Sztuka 1     
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technologia drukowania: atramentowa; -funkcje 
podstawowe: drukarka, skaner, kopiarka; - 
obsługiwanie formaty nośników: A4, A5, A6, B5, 
B5(ISO), B5(JIS), C5, legal, letter; - rozdzielczość w 
czerni: 6000 x 1200 dpi; - rozdzielczość w kolorze: 
6000 x 1200 dpi. Gwarancja 24 msc. Typu: Brother 
Ink Benefit DCP- J105 lub inny równoważny 

4. Tusze/ tonery do urządzenia wielofunkcyjnego. Opis 
przedmiotu: tusze: czarne – 4 szt., Zestaw 
kolorowych tuszy – 2 komplety. Wszystkie ww. tusze 
muszą być: komplementarne z urządzeniem 
wielofunkcyjnym, oryginalne, fabrycznie nowe oraz 
spakowane w opakowaniach zabezpieczających 
artykuły przez uszkodzeniem. 
 

Komplet 1 

    

5. 
Laptop + oprogramowanie. Opis produktu:  - 
Procesor: Intel Core i3-5005U (2 rdzenie, 2.00 GHz, 3 
MB cache); - Pamięć: 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 
MHz); - Dysk: 240 GB SSD SATA III, 500 GB SATA 5400 
obr. (zewnętrzny, w obudowie); -  Grafika: Intel HD 
Graphics 5500;-  Typ ekranu: Błyszczący, LED; -
Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa). 
Typu: Dell Inspiron 3558 i3 
5005U/8GB/240+500/Win10 lub inny równoważny 
Oprogramowanie: MS Office 2013 Dom i Firma BOX 
dla Domu i Firm PL 
 

Komplet 1 

    

6. 
Aparat + etui+ karta pamięci 8 GB.  Opis produktu: 
rozdzielność 20,3 Mpix; - zbliżenie optyczne: 50 x; - 
zbliżenie cyfrowe; - stabilizator obrazu: optyczny, 
WiFi: tak, Wielkość ekranu LCD: 3”; - wbudowana 

Komplet 1 
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lampa błyskowa. Gwarancja 12 msc. Typu: Canon 
PowerShot SX540 HS lub inny równoważny. Etui i 
karta pamięci pasujące do modelu aparatu. 

RAZEM    

 

 

c) Biuro projektu 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary 

Liczba 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto 
razem 

VAT 
Cena 
brutto 

1. Torba na laptop. Opis produktu: Uniwersalna 
naramienna torba na notebooka do 17.3 cali. Posiada 
przednią kieszeń przeznaczoną na akcesoria, tylną 
wsuwaną kieszeń na dokumenty. Zapinana na zamek 
błyskawiczny. Wykonana z nieprzemakalnego 
poliestru 900x1200D, kolor szary. Typu: TECHAIR lub 
inny równoważny. 

Sztuka 2 

    

2. PENDRIVE. Opis produktu: - Pojemność 
64 GB; - Interfejs: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0); - 
prędkość odczytu: 130MB/s. Metalowa obudowa. 
Typu: SANSUMNG 64 GB BAR lub inny równoważny. 

 

Sztuka 2 

    

3. Niszczarka na dokumenty. Opis produktu:  pojemność 
21 l; - Poziom DIN (66399) P-4; niszcząca do 10 kartek 
(A4/80g) naraz; - niszcząca także zszywki, spinacze, 
karty i płyty CD. Gwarancja 3 lata. Typu: GENNIE 585 
XCD lub inna równoważna. 

Sztuka 1 

    

RAZEM    
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Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
Osoba/ osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna/e za wykonanie zobowiązań  
 
umowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………     …………………………..         ……………………… 
 tel. kontaktowy        e-mail          faks 

 
 
Termin płatności: ………………………dni (słownie………………………………………) 
 
 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień przedmiotowego Zaproszenia: 
1. Zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. 
3. Posiadam/y niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się z warunkami zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 
6. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od złożenia niniejszej oferty. 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych  
w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 
 
Kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
(upoważnioną) do reprezentowania Wykonawcy. 

 
 
 

............................................................. 
(data i czytelny podpis Oferenta) 

 


