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Załącznik Nr 1 do  Zaproszenia Nr 48/2017 
 

 
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 48/2017 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 Euro na: Zakup wraz z dostawą 

laptopa, telewizora z uchwytem do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz listwy zasilające, telefon bezprzewodowy, dyktafon, fax, 

wentylator, suszarkę do rąk, tusze/ tonery na potrzeby projektu w ramach realizacji 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 
razem 

1. 

Laptop z oprogramowaniem. Minimalne parametry: - 

przekątna ekranu 15,6”, rozdzielczość 1366 x 768 (HD); - 

procesor: Intel Core i3-6006U (2 rdzenie, 2.00 GHz, 3 

MB cache); -pamięć: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz); 

-dysk: 120 GB SSD SATA III, 1000 GB SATA 5400 obr. 

(w obudowie zewnętrznej);  

-grafika: AMD Radeon R5 M430, + Intel HD Graphics 

520; -typ ekranu: błyszczący, LED z zaintalowanym 

systeme operacyjnym Microsof Windows 10 Pro PL 

(wersja 64 – bitowa). Typu: Dell Inspiron 3567 i3-

6006U/8GB/120/10Pro lub inny równoważny. 

Oprogramowanie: MS Office 2013 Dom i Firma BOX dla 

Domu i Firm PL.  

sztuka 
1 

 
 
 

  
  

2. 

Telewizor z uchwytem. Mnimalne parametry techniczne: 
Obraz/Ekran: 
- Typ panelu: LCD LED, 
- Długość przekątnej: 55 " 
- Proporcje ekranu: 16:9 
- Rozdzielczość: 3840x2160 
- Standard HD 4K 
- Odświeżanie w trybie optymalizacji 1500 Hz 
Dźwięk: 
- Moc wyjściowa (bez subwoofera)-  20 W, 
- Ilość głośników (bez subwoofera) - 2 szt., 
- Funkcje i systemy audio: DTS , Dolby® Digital Plus, 
Zintegrowane moduły: 
- Tuner Cyfrowy -  Tak 
- Obsługiwane systemy odbioru: DVB-C , DVB-S2 , DVB-

sztuka 
1     
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T , MPEG4, 
- Moduły komunikacyjne:- WiFi , LAN , Bluetooth, 
Interfejsy: 
- HDMI : 3 szt. 
- USB: 2 szt. 
- Wyjście słuchawkowe (mini-jack) 1 szt. 
- Złącze komponentowe (Pr/Pb/Y) 1 szt. 
- Złącze kompozytowe 1 szt. 
- DVB Common Interface (CI) 1 szt. 
Funkcje i technologie: 
- Funkcje użytkowe Time Shift , Sterowanie głosem , 
Teletext, 
- Smart TV Tak 
- Obsługiwane aplikacje Hbb Tv , Przeglądarka 
internetowa , Samsung Smart View. 
Parametry fizyczne: 
- Kolor obudowy Srebrny 
- Klasa energetyczna A 
- Średni pobór mocy w czasie pracy 111 W 
- Roczne zużycie energii 154 kWh/rok 
- Pobór mocy w trybie czuwania 0,3 W 
- Min. napięcie zasilania 220 V 
- Maks. napięcie zasilania 240 V 
- Waga bez podstawy 16,9 kg 
Waga z podstawą 19,1 kg 
- Wymiary z podstawą (Szer/Wys/Gł) 1237,2x716,1x55,2 
mm 
- Wymiary bez podstawy (Szer/Wys/Gł) 
1237,2x787,7x334,1 mm 
- Pilot Tak 
Okres gwarancji 24 mies. Typu: Samsung UE55KU6400 

lub inny równoważny. 

Obrotowy uchwyt to telewizora- pasujący do podanego 

modelu telewizora. Minimalne parametry techniczne: 

- regulacja nachylenia,  

- obrotowe ramię, 

- niewielka odległość od ściany (ultrapłaski),  
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- korekcja przechyłu (niwelacja błędów montażowych),  

- uchwyt posiada certyfikaty jakości TÜV, GS oraz ISO, 

- zgodny ze standardem VESA;  

- system zarządzania kablami, 

- maskownica zasłaniająca śruby montażowe oraz kable,  

- regulacja obrotu do 160°,  

- komplet śrub. 

Gwarancja 24 mc. 

RAZEM    

 
 

b) Biuro Projektu 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 
miary liczba 

 Cena jednostkowa 
netto  

Cena netto 
razem VAT 

Cena brutto 
razem 

1. 

Listwa zasilająca. Minimalne parametry techniczne: 

sześć gniazd, które zabezpieczone są przed skokami 

napięcia; dodatkowo w listwie zastosowana 

ognioodporną opatentowaną technologią Monster. Listwa 

charakteryzuje się technologią Monster Green Power, 

która pomaga ograniczyć zużycie prądu. Urządzenie 

posiadające podwójną ochronę dla antenowych wejść 

koaksjalnych. Dzięki filtracja EMI/RFI uzyskujemy lepszą 

jakość dźwięku i obrazu. Impuls energetyczny 

maksymalny to 1080J.  

Długość kabla wynosi 1,8 m.  

sztuka 
2 

 
 
 

  
  

2. 

Listwa zasilająca. Minimalne parametry techniczne: ilość 

gniazd – 5; długość przewodu 5 m.; gniazda sieciowe ze 

stykiem ochronnym; wyłącznik 2-biegunowy 

podświetlany; zabezpieczenie dwoma bezpiecznikami, 

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. 

Sztuka 
2     
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3. 

Telefon bezprzewodowy. Minimalne parametry 

techniczne: - przekątna wyświetlacza 1.8”; - język meny: 

25 języków; - rodzaj ekranu: kolorowy; - możliwość sms: 

tak; - Cller ID: tak; - kopiowanie książki telefonicznej: tak; 

- Bateria: AAA NiMH; - data/ godzina: tak; - 

automatyczna sekretarka: tak. Typu Gigaset E630H lub 

inny równoważny. 

Sztuka 
1     

4. 

Dyktafon z pokrowcem, paskiem, słuchawkami stereo. 
Minimalne parametry techniczne: 
- wbudowana pamięć flash - 4096 MB; - obsługiwane 
nośniki zewnętrzne - SD/SDHC; -maks. czas nagrania: 
850 godz.; częstotliwość próbkowania: 48 kHz; -
charakterystyka częstotliwości: 40 - 23 000 Hz; -głośnik 
20 mm; -moc maksymalna -280 mW 
gniazda : USB, słuchawkowe: 3.5 mm typu mini-jack, 
mikrofonowe: 3.5mm typu mini-jack; -zasilanie: bateria -
LI50B; - szerokość: 51 mm; -głębokość: 17.9 mm; 
wysokość: 115 mm; waga 105 g oprogramowanie: np. 
Olympus Sonority 
Wyposażenie: Instrukcja obsługi, LI-50B Bateria litowo 
jonowa wielokrotnego ładowania, A514 Zasilacz sieciowy 
dla USB, Słuchawki kanałowe, Kabel USB, Złącze z 
adapterem USB, Pasek na rękę, Pokrowiec. Typu 
Olympus DM-7 4 GB lub inny równoważny. 

Sztuka 
1     

5. 

FAX na rolkę termiczną. Minimalne parametry 
techniczne:  
- cyfrowa sekretarka - do 18 min. nagrania; - 
automatyczna obcinarka papieru; - system 
głośnomówiący; -Pamięć faksu na 28 stron; - książka 
telefoniczna na 100 numerów; - skrócone wybieranie 10 
numerów; -identyfikacja numeru, funkcja kopiowania; -
zdalne odsłuchiwanie wiadomości 
Eksploatacja: papier termiczny 216mm x 30m. Typu 
Panasonic KX-FT988 lub inny równoważny 

Sztuka 
1     

6. 
Wentylator stojący. Minimalne parametry techniczne:  
Moc (W): 60; Rodzaj zasilania: sieciowe; - Ilość biegów: 
3; Funkcje: automatyczna oscylacja; średnica śmigła: 40 

Sztuka 
1     
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cm; Wysokość 140 cm. 
Typu Rowenta VU4210F0 lub inny równoważny 

7. 

Suszarka do rąk. Minimalne parametry techniczne:  
- stal matowa; 
- wysokość 24 cm, 
- szerokość 26,5 cm, 
- głębokość 19,5 cm, 
- zasilanie 220V/50HZ, 
- poziom hałsu 85 dB, 
- czas suszenia 10-15 s, 
- bryzgoszczelność IPX1, 
- prędkość powietrza 108 km/h, 
- wydajność 4,5 m3/min. 
Typu: Merida EIM103 lub inna równoważna. 

Sztuka 
1     

8. 

Komplet Tuszy/ Tonery do kserokopiarki Canon MF 
8450:  
- czarny  - 1 szt., 
- niebieski – 1 szt., 
- purpurowy – 1 szt., 
- żółty – 1 szt., 
Wszystkie ww. tusze muszą być oryginalne, fabrycznie 
nowe oraz spakowane w opakowaniach 
zabezpieczających artykuł przed uszkodzeniem. 
 

Komplet 
1     

RAZEM 
 

   

 
 

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

 


