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   UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

       al. Papieża Jana Pawła II nr 22a 

      70-453 Szczecin 

                                                                                                                          Załącznik nr 1 

 

Znak sprawy: DP/371/1/20 

 

 

................................... 

   /pieczęć Wykonawcy/ 

OFERTA 

 

 

Nazwa firmy ............................................................................................................................... 

z siedzibą w ................................................................................................................................ 

wpisaną do rejestru w ........................................pod numerem............................................... 

posiadająca REGON    ...........................................NIP........................................................... 

 

Przetarg nieograniczony na: 

 

Dostawa zestawu komputerowego (stacja robocza, monitor, klawiatura, mysz)  

 

 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w przeciągu……….. dni 

kalendarzowych. (UWAGA-termin nie może być krótszy niż 21 dni i dłuższy niż 30 dni).  

 

Sprzęt Producent,  

nazwa handlowa, symbol 

Ilość 

szt. 

Wartość  

netto 

 

VAT 

(%) 

Wartość   

brutto 

 

Stacja robocza  1    

Monitor  1    

Klawiatura  1    

Mysz  1    

RAZEM xxx  xxx  

ZESTAW KOMPUTEROWY (składający się z: stacja robocza, monitor, klawiatura, mysz) 

 

 

 

 

 

L.p. 

 

 

 

Opis parametru  
Minimalne/Maksymalne Wymagania 

Zamawiającego 

Parametry oferowane  

(podać TAK/NIE, 

opisać poprzez 

wskazanie 

oferowanych 

parametrów)  

Należy szczegółowo  

opisać każdy 

oferowany parametr 

Stacja robocza – 1 sztuka 
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Przedmiotowe zadanie zrealizowane będzie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

1. Dostawa wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń będzie zrealizowana na  koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Oświadczamy, że: 

 zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

 uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

 akceptujemy wskazany w specyfikacji czas związania ofertą, 

 akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach określonych w specyfikacji, w miejscu i czasie zaznaczonym przez 

Zamawiającego. 

3. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 

4. Czas reakcji Wykonawcy na zgłaszane wady w okresie gwarancyjnym - do 24 godzin. 

5. Usunięcie wady nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania sprzętu do naprawy. 

6. Oświadczamy, że wzór umowy (stanowiący Rozdział 3 siwz ) oraz zawarte w niej warunki płatności 

zostały przez nas zaakceptowane. 

7. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

TAK/NIE*  

Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) 

zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników 

 

 

1. 

Procesor 

Wydajność procesora  

 

co najmniej 12 rdzeni / 24 wątki 

Average CPU mark co najmniej 31000 w/g 

benchmarków 

https://www.cpubenchmark.net 

 

 

2. 

Płyta główna  

 

obsługująca powyższy (zaoferowany przez 

Wykonawcę w pozycji nr 1 tabeli) procesor 
 

3. Karta graficzna - 

dedykowana 
co najmniej 4 GB RAM GDDR5 

 

4. Pamięć RAM 

 

co najmniej 128 GB ECC szybkość co 

najmniej 2400 MHz 

 

5. Dysk SSD 

 
co najmniej 500 GB m2 PCIe NVMe 

 

6. Dysk HDD co najmniej 1 TB (2 sztuki)  

 

7. 

Zasilacz i chłodzenie płyty 

głównej  

 

chłodzenie powietrzem 

 

 

8. 

Zainstalowany system 

operacyjny  

 

Windows 10 Pro OEM 64 bit wersja 

angielska 

 

 

9. 
Karta sieciowa  

LAN 10/100/1000 Mbps 

 
 

Monitor – 1 sztuka 

 

10. 

LED co najmniej 21.5" współpracujący z dedykowaną kartą graficzną 

(kabel w zestawie)  

 

 

11. 
Rozdzielczość ekranu 

1920 x 1080 (Full HD) 

 
 

 

12. 

Format ekranu 

 
16:9 

 

13. Klawiatura – 1 sztuka  

14. Mysz – 1 sztuka  

 

15. 

Gwarancja na zestaw 

komputerowy (składający 

się z: stacja robocza, 

monitor, klawiatura, mysz) 

minimum 36 miesięcy 
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oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 

3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 

mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. *Niewłaściwe skreślić\ 

 Posiadamy konto w ........................................................................................................................ 

Numer konta ................................................................................................................................... 

 Wyrażamy zgodę na dokonanie płatności za przedmiot zamówienia w terminie 21 dni, od momentu doręczenia 

faktury VAT, wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru oraz kartą konfiguracyjną sprzętu– zgodnie  

z postanowieniami SIWZ. 

 Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest: 

....................................................................... tel. .................................... fax. ................................ 

 W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy są: 

1. ..............................................................   2. .................................................................... 

 Oświadczamy, że zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 Ofertę niniejszą składamy na........... kolejno ponumerowanych stronach. 

 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu- dotyczy/nie dotyczy.   

 Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy wykonywać sami/przy udziale podwykonawców1. 

Zakres prac, które wykona podwykonawca: …………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 

2003 r., poz. 1503, z późn. zm.) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. (Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są w   następujących dokumentach: 

........................................................................... - ………. (numer strony) 

......................................................................... - ………. (numer strony) 

podać oznaczenia stron lub wpisać „nie dotyczy” 
____________________________________________________________________________________ 

 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

Załącznikami do formularza oferty są: 

1. Dokumenty wymagane zgodnie z SIWZ. 

2. Załączniki wymienione w SIWZ. 

 

………………………………………                                                           ………………………………. 

            /miejscowość data/                                                                         /podpis Wykonawcy/ 

                                           
1 Niewłaściwe skreślić. W przypadku nie uzupełnienia punktu uznaje się, że przedmiot zamówienia wykonany zostanie 

bez udziału podwykonawców. 


