
ROZDZIAŁ 1 
Nazwa firmy wykonawcy  .................................. 
Kod, miejscowość ............................................... 
Województwo ..................................................... 
Ulica, nr domu, nr lokalu .................................... 
REGON ...........................NIP ............................ 
Numer telefonu Wykonawcy............................... 
Numer faksu Wykonawcy ................................... 
Firmowy adres e-mail Wykonawcy  ................... 
                         ................................ dnia  ..............2013r 
                           (miejscowość) 
 
         Prezydent Miasta Legnicy 
         Plac  Słowiański  8 
         59-220 Legnica 

FORMULARZ     OFERTY 
1.  Nawiązując do ogłoszenia zamówienia publicznego z ………….. 2013r. o przetargu nieograniczonym na 

„Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem  
w ramach zadania: ”Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających 
zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi 
bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu 
upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM ( w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) 
oferuję(my) za całe zamówienie cenę ryczałtową brutto: 

               brutto .......................................zł, słownie ........................................................................................ 
      w tym :  

 
L.p. 

Producent 
Model 
Opis 

Cena jednostkowa 
brutto 

Ilość 
sztuki 

Wartość 
brutto 

(III x IV) 
Okres 

gwarancji 

I II III IV V VI 
1. P73-05821 WinSvrStd 2012 OLP NL 

Gov 2Proc 
 4   

2. R18-04290 WinSvrCAL 2012 OLP NL 
Gov DvcCAL 

 316   

3. 6VC-02076 WinRmtDsktpSrvcsCAL 
2012 OLP NL Gov DvcCAL   

 22   

4. SonicWALL Comprehensive 
Gateway Security Suite for NSA 
3500 (1 rok) 

 
1 

  

5. Adobe Photoshop Lightroom 5  1   
6. Komputer biurkowy  

producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

52 

  

7. Komputer przenośny  
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

1 

  

8. Monitor  LCD  
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

5 

  

9. Drukarka atramentowa 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

6 

  

10. Drukarka laserowa A3  
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

1 

  

11. Drukarka laserowa  A4 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

1 

  
 
 
 
 



11. Drukarka laserowa  A3 kolorowa 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

1 

  

11. Drukarka laserowa  A4 z dupleksem 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

4 

  

12. Skaner dokumentów A4  
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

1 

  

13. Przełącznik (8 portów Gigabit 
Ethernet 10/100/1000Base-T 
16 wolnych gniazd SFP) 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

1 

  

14. Przełącznik (24 porty 10/100 z 
automatycznym wykrywaniem 
szybkości, 2 wolne gniazda mini-
GBIC SFP) 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

1 

  

15. Media konwerter z wymiennymi 
modułami światłowodowymi 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

2 

  

16. Moduł światłowodowy 2xLC- dwa 
włókna jednomodowe do 10 km 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

2 

  

17. Moduł światłowodowy 2xLC- dwa 
włókna jednomodowe do 10 km 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

4 

  

18. Moduł światłowodowy,   zestaw 
nadawczo –odbiorczy SC - jedno 
włókno jednomodowe do 10 km 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

1 kpl. 

  

19. Moduł światłowodowy 2xLC- dwa 
włókna wielomodowe do 0,55 km 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

2 

  

20. Wtyki RJ45 kat.5e (nieekranowane) 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

100 

  

21. Pendrive 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

10 

  

22. Klawiatura 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

30 

 
 
 
 
 
 

 



23. Modem GSM 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 

 

2 

  

24. 4 GB RAM do noteboka Probook 
4540s (PN: H5J89EA) DDR3 (1600 
MHz) 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 
 

 

1 

  

25. 4 GB RAM do noteboka Probook 
4530s (PN: A6D94EA) DDR3 (1333 
MHz) 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 
 

 

1 

  

26. karta sieciowa PCI- Express x1 
1000BaseT RJ45 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 
 

 

4 

  

27. Konwerter (przejściówka) USB na 
RS232 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 
 

 

2 

  

28. Dysk przenośny 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 
 

 

1 

  

29. Głośniki stereofoniczne 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 
 

 

1 kpl 

  

30. Mikrofon stojący 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 
 

 

1 

  

31. Czytnik (adapter) umożliwiający 
podłączenie pendrive i karty SD do 
tableta Samsung Galaxy Tab 10.1 
(P7500) 
producent - …………… 
model- ……………….. 
opis- …………………. 
 

 

1 

  

                                                                                                  RAZEM    ---------- 
 
 

  2.  Termin realizacji: nie dłużej niż 4 tygodnie  od daty zawarcia umowy.  
3.  Warunki płatności :  21 dni od dnia  dostarczenia faktury Zamawiającemu. 
4.  Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt szczegółowych warunków 

umowy oraz zmiany umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się    w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

5.  Oświadczamy, że dokonaliśmy podziału oferty na część jawną  str ..........................................................................  
(część ta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji)  i część niejawną str …................................................................ 

6.   Wadium w kwocie-  5.000,- zł zostało wniesione w dniu ............................................................ 2013r.  



w formie : ............................................................................................................................................... 
Zwolnienie wadium prosimy dokonać : 
przelewem na konto ................................................................................................................................ 
lub zwrot gwarancji …............................................................................................................................ 

                                      (imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji czy wysłać pocztą) 

7. Oświadczam(my), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

8. Składam  niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez 
………………….……………………..…......................................…….   (niepotrzebne skreślić) 

                                                     (nazwa lidera)  
 9. Załącznikami do oferty są : 

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

10. Osobą uprawnioną do kontaktu z  Zamawiającym jest :     
Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 
Numer telefonu ................................... , numer faksu .................................................................. 
 
           

   Podpisano 
          .................................................................... 
          (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 
          .................................................................... 

     ( nazwa, adres) 


