
Zalqcznik nr I Formularz ofertowy

dnia......

FORMULARZ OFERTOWY

l. Nazwa iAdres Oferenta

Nazwa

Adres

tel.: . .

Email:

NIP..

Odpowiadaj qc na zaproszenie do skladania ofert w zapytaniu ofertowym na dostawg sprzqtu

komputerowego i licencji oprogramowania, w ramach projektu ,rModernizacja

infrastruktury WTZ" oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia za cenq netto

zl, plus podatek VAT . . o/o, za ceng brutto .. il, slownie

Zrealizujemy zam6wienie w terminie do 20 grudnia 2021 r.

2. Oswiadczam, 2e zapoznalem sig z opisem przedmiotu zam6wienia i nie wnoszq do

niego zastrzehen.

3. UzyskaliSmy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania

zam6wienia.

4. Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu

zam6wienia podany przez Zarnawiaiqcego.

5. Do oferty dol4czono nastgpujqce dokumenty :

1) Specyfikacja techniczna oferowanego laptopa,

2) Specyfikacj a technicma oferowanego komputera stacj onarnego,

Podpis os6b uprawnionych do skladania o6wiadczefr woli
w imieniu Wykonawcy oraz piecz4*a I pieczElki

3)



Specyfi kacj a Tech n iczna Ofe rowa nego sprzgtu ko m puterowego i licencj i
nra

1. Komputer przenoSny

zamowtenraNazwa Zakup sprzgtu komputerowego i licencii oprogramowania w

ramach projektu,, M odern izacj a i nfrastru ktu ry V{f Z"

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

L. p.
Nazwa

komponentu
Wymagane przez z mawiajqcego
minimalne parametry techniczne

Szczeg6lowy opis @ODAC OfISI

1 Procesor

Procesor wielordzeniowy, zgodny z
architektur4 x86, moZliwoSi uruchomienia
aplikacji 64 bitowych, zaprojektowany do
pracy w komputerach przenoSnych, o Sredniej

wydajnoSci ocenianej na co najmnie121700
pkt. w teScie PassMark High End CPU's z dnia
12.09.2021r.

2
Pamigi
operacylna

Minimum 32GB RAM DDR4 non-ECC

3
Karta
grafrcna

Dodatkowa dedykowana karta graficma z
wlasn4 pamigci4 min 6GB GDDR6 osi4gajqca
w teScie Average G3D Mark wynik na
poziomie min.:12270 punkt6w z dnia
12.09.2021r.

4.

WySwietlacz Przek4tna matrycy minimum 77" do
maksimum 17,3",
Matryca obsluguj4ca natywnie rozdzielczo((
minimum 1920 x 1080,

Technologia powloki ekranu - matryca
anWodblaskowa,

5
Dysk twardy Minimum 512 GB w technologii PCIe

NVMeTM M.2

6.

Wyposazenie Mikrofon i gloSniki zintegrowane w
obudowie,
Ztntegrowala w obudowie karta minimum
wiFi 5

Zintegrowany w obudowie Bluetooth
Port umo2liwiajEcy polqczenie komputer-
monitor, (co najmniej 1 x HDMI)
Co najmniej 2 zlycza minimum USB 3.0
Porty audio: wej6cie na mikrofon, wyjScie na
sluchawki - dopuszcza sig rozwi4zanie combo
Kamera internetowa min. lMpix

7
Zasllanie Akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po) o

pojemnoSci minimum 3500mAh
Zewngtrzny zasilacz 230Y 50Hz



8.

Klawiatura Wbudowana podSwietlana klawiatura w
ukladzie QWERTY przemaczona na polski

rynek z wydzielona klawiatur4 numeryczna
9. Waga Do 3kg razem z bateria

10.

System
operacyjny

Microsoft Windows 10 Professional PL wersja
64bit
Umieszczony na obudowie komputera
Certyfikat AutentycznoSci w postaci
specj alnej naklejki zabezpieczaj1cej lub
Zalqczone potwierdzenie producenta
komputera o legalnoSci dostarczonego
oprogramowania systemowego lub
r6wnowazny

11 Akcesoria Mysz SteelSeries Sensei Ten

12
Dedykowany zasilacz wykonany przez tego
samego producenta co Laptop

l3 Gwarancia Minimum 24 miesiace

2. Komputer stacjonarny:

L. p.
Nazwa

komDonentu
Wymagane przez zamawiaj 4cego
minimalne Darametry techniczne

Szczeg6towy opis (PODA6 OUS)

I Procesor

Procesor wielordzeniowy, zgodny z
architektur4 x86, mo2liwoSi uruchomienia
aplikacji 64 bitowych, zaprojektowany do
pracy w komputerach przenoSnych, o Sredniej
wydajnoSci ocenianej na co najmniej 12450
pkt. w teScie PassMark High End CPU's z dnia
12.09.2021r.

2.
Pamigc
operacyina

Minimum 16 GB RAM DDR4 non-ECC

Karta
graftczna

Dodatkowa dedykowana karta grafrczrra z
wlasn4 pamigciq min 8GB GDDR6 osi4gajqca
w teScie Average G3D Mark wynik na
poziomie min.: 16620 punkt6w z dnia
12.09.2021r.

4.

Dysk twardy
SSD

Minimum I TB w technologii PCIe
PrgdkoSi odcrytu (maksymalna) co najmniej
3000 MB/s
PrgdkoSi zapisu (maksymalna) co najmniej
2000 MB/s

5.

Ptyta gl6wna Co najmniej jedno wolne zlqcze M.2 PCIe 3.0
x4 lub 4.0 x4
Co najmniej 2 zlqcza minimum USB 3.1

Porty audio: wejScie na mikrofon, wyjScie na
sluchawki
Wbudowana karta sieciowa minimum WiFi5
Kompatybiln a z pozostalymi podzespolami

6.
Zasilacz O mocy odpowiedniej do pozostalych

podzespol6w

7

Obudowa Kompatybiln a z pozostalymi podzespolami
Minimum 2porty USB 3.0
Lewa strona obudowy przeiroczysta - szybka
ocena stanu zapylenia podzespol6w
Zamontowane fi ltrv przeciwkurzowe

8

System
operacyjny

Microsoft Windows 10 Professional PL wersja
64bit
Umieszczony na obudowie komputera
Certyfikat AutentycmoSci w postaci



specj alnej naklejki zabezpieczajqcej lub
Zal7czone potwierdzenie producenta
komputera o legalnoSci dostarczonego
oprogramowania systemowego
lub r6wnowazny

9 Gwarancia minimum 36 miesiecy
10. Urz4dzenia

peryferyjne
Mysz przewodowa dla prawo i leworgcznych

ll

Klawiatura przewodowa mechaticzna z
podSwietleniem w ukladzie QWERTY
przemaczofla na polski rynek
Przel4cmiki brqzowe
Klawiatura numeryczna

t2

UPS mocy skuteczrej minimum 900W w
topologii online,
Dodatkowe funkcje: zimny start,
automatyczna regulacja napigcia (AVR),
mikroprocesorowa kontrola parametr6w,
alarmy dfwigkowe
Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe,
przeciwprzepigciowe, termiczne, przed
przeladowaniem,
Ksztalt napigcia wyjSciowego - sinusoidalny,
Czas przelqczenia - 0ms,
Gwarancja minimum 24 miesi4ce.

l3

Monitor dotykowy minimum 23cale z
minimaln4 rozdzielczoici4 FullHD 1 920x I 080
Ekran dotykowy zlszczelnieniem do ramki -
IP65
Gwarancia minimum 36 miesiecy

3. Oprogramowanie:

a) Licencja dozywotnia Corel CorelDRAW Graphics Suite 2020 for Windows PL lub

16wnowa2ny

b) Licencja doZywotnia Microsoft Offrce 2019 Home & Business PL lub

16wnowaZny

Podpis os6b uprawnionych do skladania o6wiadczeri woli
w imieniu Wykonawcy oraz piecz1tka I pieczqtki


