
 

 
 
 
Załącznik nr 2 Formularz oferty do zapytania ofertowego nr WM/UE/01/11/2019 

 
 
 
………………………………..               ………………………………. 
………………………………..                (miejscowość i data) 
……………………………….. 
………………………………... 
 (nazwa i adres Oferenta) 

FORMULARZ OFERTY 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą 
uczciwej konkurencji. 
 
my niżej podpisani: 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
 .................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................... 
 (nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających 
wspólną ofertę) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia 
i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych. 

Parametr Funkcja 

Zastosowanie Obsługa alkilacji graficznych i biurowych, 

programowania, obsługo e-mail, obsługi maszyn 

wirtualnych 

Wydajność obliczeniowa Procesor osiągający w teście PassMark – CPU 

MARK (www.cpubenchmark.net) minimum 7450 

pkt. 

Płyta główna - BIOS, 

- FLASH EPROM posiadający zaawansowane 

procedury oszczędzania energii, 

- Mechanizm „Plug nad Play” 

Pamięć operacyjna Min. 8 GB 

Parametry pamięci masowej Wbudowane dyski: SSD min 256 GB oraz HDD 

min 500 GB 

http://www.cpubenchmark.net/


 

Wyświetlacz - przekątna ekranu: nie mniej niż 15” a nie więcej 

niż 16”, 

- rozdzielczość natywna: min 1920 x 1080, 

- odświeżanie przy rozdzielczości natywnej: min. 

60 Hz, 

Parametry układu graficznego - Układ graficzny osiągający w teście PassMArk – 

G3D MARK (www.videocardbenchmark.net) min 

980 pkt., 

Pamięć RAM min. 2 GB (dla dedykowanej karty 

graficznej), 

- Karta graficzna musi być atestowana przez 

producenta programu SOLID EDGE ST10 

-Umożliwiający pracę na 2 monitorach (laptop + 

monitor), 

Wspierając tryb 4K przy częstotliwości 

odświeżania min 60 Hz, 

Wymagania dotyczące baterii/zasilacza - Akumulator Li-lon 6 komorowy, zasilacz o 

napięciu 220-240 V, mechanizm ostrzegania i 

nadzoru stanu akumulatora, 

- Kabel zasilający o długości min 1,5 m 

zakończony wtykiem standardowym 

(wykorzystywanym w Polsce), 

Komunikacja bezprzewodowa - Karta sieciowa Wi-Fi obsługująca min sieci 

802.11 g/n, z możliwością wyłączenia, 

wewnętrzna (nie zajmująca portu USB), 

- Karta Bluetooth z możliwością wyłączenia, 

wewnętrzna (nie zajmująca portu USB), 

Porty zewnętrzne -Minimum 6 portów zewnętrznych w tym 

minimum: 

• 3 x USB 3.0 

• 1 x HDMI 

• 1 x miniDisplay Port 

• Czytnik kart SD 

• 1 x Audio COMBO Jack lub 2 porty: audio 
i mikrofon 

• Port dedykowany do podłączenia stacji 
dokującej 

http://www.videocardbenchmark.net/


 

• Porty inne niż USB nie mogą zajmować 
portów USB 

Wymagania dodatkowe - Wbudowana klawiatura w układzie US, polskie 

znaki zgodne z układem w MS Windows „polski 

programisty”, klawiatura musi być wyposażona 

w 2 klawisze ALT – prawy i lewy; 

- Konsola dotykowa Multi-TouchPad z obsługą 

gestów, min. Dwoma klawiszami funkcyjnymi 

Waga Waga bez urządzeń zewnętrznych,  z baterią nie 

więcej niż 2,4 kg 

 

2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 
________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

3. OFERUJEMY realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
za łączną CENĘ NETTO ............................. zł (słownie: ........................................................ złotych).  

4. PROPONOWANY przez nas termin dostawy to ………………………….. 

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 
oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia. 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. 
przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.  

7. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach 
……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 

8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  
Imię i nazwisko ………………………………. 
Adres: …………………………………………. 
Telefon: ……………………………………….. 
Fax: ……………………………………………. 
Adres e-mail: ………………………………….. 

9. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do 
niej następujące oświadczenia i dokumenty: 

1)........................................................................................ 
2)………………………………………………………………………………………… 
3)………………………………………………………………………………………… 
4)………………………………………………………………………………………… 
 

__________________, dnia __ __ ……… roku 
________________________________ 

(pieczęć i podpis Oferenta) 
 
*Niepotrzebne skreślić  



 

Załącznik nr 2 Formularz oferty do zapytania ofertowego nr WM/UE/01/11/2019 
 
 
 
………………………………..               ………………………………. 
………………………………..                (miejscowość i data) 
……………………………….. 
………………………………... 
 (nazwa i adres Oferenta) 

FORMULARZ OFERTY 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą 
uczciwej konkurencji. 
 
my niżej podpisani: 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
 .................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................... 
 (nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających 
wspólną ofertę) 

10. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia 
i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych. 

Parametr Funkcja 

Zastosowanie Obsługa alkilacji graficznych i biurowych, 

programowania, obsługo e-mail, obsługi maszyn 

wirtualnych 

Wydajność obliczeniowa Procesor osiągający w teście PassMark – CPU 

MARK (www.cpubenchmark.net) minimum 7450 

pkt. 

Płyta główna - BIOS, 

- FLASH EPROM posiadający zaawansowane 

procedury oszczędzania energii, 

- Mechanizm „Plug nad Play” 

Pamięć operacyjna Min. 8 GB 

Parametry pamięci masowej Wbudowane dyski: SSD min 256 GB oraz HDD 

min 500 GB 

Wyświetlacz - przekątna ekranu: nie mniej niż 15” a nie więcej 

niż 16”, 

http://www.cpubenchmark.net/


 

- rozdzielczość natywna: min 1920 x 1080, 

- odświeżanie przy rozdzielczości natywnej: min. 

60 Hz, 

Parametry układu graficznego - Układ graficzny osiągający w teście PassMArk – 

G3D MARK (www.videocardbenchmark.net) min 

980 pkt., 

Pamięć RAM min. 2 GB (dla dedykowanej karty 

graficznej), 

- Karta graficzna musi być atestowana przez 

producenta programu SOLID EDGE ST10 

-Umożliwiający pracę na 2 monitorach (laptop + 

monitor), 

Wspierając tryb 4K przy częstotliwości 

odświeżania min 60 Hz, 

Wymagania dotyczące baterii/zasilacza - Akumulator Li-lon 6 komorowy, zasilacz o 

napięciu 220-240 V, mechanizm ostrzegania i 

nadzoru stanu akumulatora, 

- Kabel zasilający o długości min 1,5 m 

zakończony wtykiem standardowym 

(wykorzystywanym w Polsce), 

Komunikacja bezprzewodowa - Karta sieciowa Wi-Fi obsługująca min sieci 

802.11 g/n, z możliwością wyłączenia, 

wewnętrzna (nie zajmująca portu USB), 

- Karta Bluetooth z możliwością wyłączenia, 

wewnętrzna (nie zajmująca portu USB), 

Porty zewnętrzne -Minimum 6 portów zewnętrznych w tym 

minimum: 

• 3 x USB 3.0 
• 1 x HDMI 

• 1 x miniDisplay Port 

• Czytnik kart SD 

• 1 x Audio COMBO Jack lub 2 porty: audio 
i mikrofon 

• Port dedykowany do podłączenia stacji 
dokującej 

• Porty inne niż USB nie mogą zajmować 
portów USB 

http://www.videocardbenchmark.net/


 

Wymagania dodatkowe - Wbudowana klawiatura w układzie US, polskie 

znaki zgodne z układem w MS Windows „polski 

programisty”, klawiatura musi być wyposażona 

w 2 klawisze ALT – prawy i lewy; 

- Konsola dotykowa Multi-TouchPad z obsługą 

gestów, min. Dwoma klawiszami funkcyjnymi 

Waga Waga bez urządzeń zewnętrznych,  z baterią nie 

więcej niż 2,4 kg 

 

11. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 
________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
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12. OFERUJEMY realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
za łączną CENĘ NETTO ............................. zł (słownie: ........................................................ złotych).  

13. PROPONOWANY przez nas termin dostawy to ………………………….. 

14. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 
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17. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  
Imię i nazwisko ………………………………. 
Adres: …………………………………………. 
Telefon: ……………………………………….. 
Fax: ……………………………………………. 
Adres e-mail: ………………………………….. 

18. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do 
niej następujące oświadczenia i dokumenty: 

1)........................................................................................ 
2)………………………………………………………………………………………… 
3)………………………………………………………………………………………… 
4)………………………………………………………………………………………… 
 

__________________, dnia __ __ ……… roku 
________________________________ 

(pieczęć i podpis Oferenta) 
 
*Niepotrzebne skreślić 


