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                                                                           Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr 1/2016/SNM 
 
 
………………………………………………… 
DANE OFERENTA: 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY NR 1/2016/SNM 
 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 1/2016/SNM na wykonanie dostawy, i instalacji 
sprzętu TIK wraz z instruktażem obsługi dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jurkach 
(gmina Morąg) i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze (gmina Małdyty)  
niezbędnego do prowadzenia zajęć z ich wykorzystaniem w ramach projektu „Szkoła na 
miarę XXI wieku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję wykonanie zamówienia za cenę: 
 
Lp. Rodzaj usługi/zakupu Ilość Cena 

netto / 
szt. 

Cena 
brutto / 
szt. 

Razem 
wartość 
netto  

Razem 
wartość 
brutto 

1. Wykonanie sieci bezprzewodowej 
(27dBm, antena wbudowana, 
standard radiowy 300 Mbps-82.11n, 
standard przewodowy 802.3u 
10/100 Mbps Fast Ethernet/skrętka 
5e  

zestaw     

2. Laptopy dla uczniów oraz dla 
nauczyciela – przekątna ekranu: 
min 15”, pamięć RAM: min. 4 GB  

12 szt.     

3. Oprogramowanie Office lub 
równoważne 

12 szt.     

4. Metalowa szafa do przechowywania 
laptopów, z możliwością ładowania 
baterii w szafie 

1 szt.     

5. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne 
(urządzenie współpracuje z 
komputerem umożliwiające co 
najmniej drukowanie, kopiowanie i 
skanowanie) – wydruk/ksero w 
mono/kolor, panel cyfrowy, port 
USB, szybkość drukowania w 
kolorze do 22 stron/min 

1 szt.     

6. Drukarka 3D 2 szt.     

7. Ekran dotykowy – rozmiar do 55”, 
wbudowane głośniki, co najmniej 
jeden port USB, rozdzielczość 1920 
x 1080 

2 szt.     

8. Wizualizer/urządzenie służące do 
prezentacji – wyjścia co najmniej 
USB i HDMI, rozdzielczość 
maksymalna 1920 x 1080 pikseli, 
jasność maksymalna (biel i kolor) 

2 szt.     
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1800 Lumen 

9. Dyktafony 2 szt.     

10. Cyfrowy aparat fotograficzny 1 szt.     

11. Ekran elektryczny 1 szt.     

RAZEM     

 
Ponadto oświadczam, iż: 

1. Zobowiązuję się dostarczyć, zainstalować przedmiot zamówienia w terminie oraz 
przeprowadzić krótki instruktaż obsługi sprzętu. 

2. Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
3. Zapoznałem/am się z treścią rozeznania rynku i nie wnoszę zastrzeżeń oraz 

uzyskałem /am konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 
 
 
……………………………………….   ……….………………………………………. 
           (miejscowość, data)            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


