Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2020.ZK.AE.01 z dnia 18.08.2020 r. na dostawę sprzętu
komputerowego i oprogramowania dla potrzeb realizacji Projektu pn.: „Azymut: Edukacja.” nr
PRPM.05.05.00-22-0019/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w /
(realizowanego w) ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 05 Zatrudnianie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne, którego
Beneficjentem jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, składam niniejszą ofertę
na wykonanie zamówienia.
Nazwa Wykonawcy:………........................................................................................................
Adres Wykonawcy:……….........................................................................................................
Telefon/fax:………......................................................................................................................
NIP………...................................................................................................................................
REGON………............................................................................................................................

Łączna cena oferowana za przedmiot zamówienia (15 zestawów):
cena netto ……………..…….. zł słownie …………………………...………………………………………………………………zł
cena brutto ……………….….. zł słownie ………………………....……………………………………………………….……….zł
w tym podatek od towarów i usług ………. zł słownie ……………………..................................… zł.

Oświadczam, iż oferowany sprzęt komputerowy spełnia następujące parametry specyfikacji:

Spełnia / nie
spełnia
L.p.

Parametr

TAK/NIE

1

2

3
B. Komputer typu notebook – 15 kpl.

1. Laptop
1
Procesor

Osiągający w benchmarku wynik CPU
mark min. 6000 pkt
https://www.cpubenchmark.net/lapto
p.html

2

Dysk

SSD min. 256GB

3

Pamięć RAM

4

Minimalny standard wifi

5

Minimalna ilość portów HDMI

1

6

Minimalna ilość portów USB

3

7

Minimalna wielkość matrycy

15,0 cala

8

Minimalna rozdzielczość matrycy

9

Złącze słuchawkowe

1

10

Złącze mikrofonowe

1

11

Karta dźwiękowa

Min. 8GB
Min. 802.11 ac

1920x1080 (FHD)

Zintegrowana z płytą główną

2. Oprogramowanie Systemowe
2.1

System operacyjny o architekturze 64bitowej w języku polskim do zastosowań
komercyjnych
z
możliwością
uruchomienia i prawidłowej pracy
oprogramowania wymaganego przez
Zamawiającego

3. Oprogramowanie biurowe

TAK

Opis wynikający ze specyfikacji
przedmiotu zamówienia – prosimy o
podanie
dokładnych
danych
odpowiadających
poszczególnym
parametrom
wskazanym
w
kolumnie nr 2. Niewypełnienie pola
oznacza, iż przedstawiona oferta nie
spełnia
danego
wymogu
wskazanego w specyfikacji.
4

3.1

Pakiet oprogramowania biurowego
(licencja wieczysta) w najnowszej wersji,
pozwalający na integrację z platformą
Sharepoint, uruchamianie skryptów
typu VBA oraz pracę i dostęp do plików
w czasie rzeczywistym poprzez
zażądanie nimi w Chmurze

TAK

4. Program antywirusowy
4.1

Pełna ochrona przed wirusami,
trojanami,
robakami
i
innymi
zagrożeniami.
Wykrywanie
i
usuwanie
niebezpiecznych aplikacji typu adware,
spyware, dialer, phishing, narzędzi
hakerskich, backdoor, itp.

TAK

Oświadczenia:
1) Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń
oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2) Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu
zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.
3) Oświadczam, iż Członkowie organów/wspólnicy upoważnieni do reprezentowania
przedsiębiorstwa nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
4) Oświadczam, iż Firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności określonej
zapytaniem ofertowym.
5) Oświadczam, iż Firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6) Oświadczam, iż Firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
7) Oświadczam, iż reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo nie jest przedmiotem wszczętego
postępowania upadłościowego, ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddane procesowi
likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
8) Oświadczam, iż Reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
9) Oferuję przedmiot zamówienia według parametrów nie gorszych niż wskazane w Zapytaniu
Ofertowym.
10) Oświadczam, że oferta w cenie obejmuje:
 Transport do Zakładu Zamawiającego
 Zainstalowanie sprzętu przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.
 Dostarczenie dokumentacji takiej jak np. instrukcje użytkowania i obsługi w języku
polskim;
11) Oferta jest ważna przez 30 dni liczonych od ostatniego dnia terminu składania ofert.

12) Oświadczam, iż oferowane przez nas urządzenia będą posiadały najnowocześniejsze rozwiązania
technologiczne uwzględniające ochronę środowiska w postaci zastosowania najnowocześniejszych
rozwiązań w zakresie między innymi wydajności, energochłonności i oszczędności materiałowej.

…………………………………..……..
(miejscowość i data)
…………………..…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
+ pieczęć Wykonawcy

