
………………………………….

Pieczęć/ nazwa i dokładny adres wykonawcy

Znak sprawy: 

Lp. Nazwa
Opis, w tym nazwa/prodecent/ typ/ 

model/system/oprogramowanie/parametry*
j.m. Ilość

Cena jednostkowa 

netto
Wartość netto

Stawka 

VAT (%)

1 Zestaw komputerowy

Nazwa komputera:…………….............. 

Producent: …...........................

Typ/model: : …...........................

Symbol (PartNr): ..........................

Procesor model: ........................................

Pamięć RAM (wielkość): ................GB

Dysk twardy typu SSD M2 o pojemności: ................GB,

TCO - TAK/NIE

System operacyjny: : ….......................

link strony www z dostępem do sterowników: ..............................

Nazwa monitora: ............................

Producent: …...........................

Typ/model: …...........................

Symbol (PartNr): .........................

Przekątna ekranu: .......................

TCO - TAK/NIE

kpl. 39   

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
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Lp. Nazwa
Opis, w tym nazwa/prodecent/ typ/ 

model/system/oprogramowanie/parametry*
j.m. Ilość

Cena jednostkowa 

netto
Wartość netto

Stawka 

VAT (%)

4 Laptop

Nazwa laptopa: ………………...

Producent: : …...........................

Typ/model: : …...........................

Symbol (PartNr): ..........................

Procesor model: ........................................

Pamięć RAM (wielkość): ................GB

Dysk twardy typu SSD M2 o pojemności: ................GB,

Karta graficzna: Producent i model karty graficznej..........

Karta graficzna -Link do wyniku testu:...... 

Przekątna ekranu: .......................

System operacyjny: ..........................

link strony www z dostępem do sterowników: ..............................

TCO - TAK/NIE

szt. 7  

RAZEM NETTO (zł):  

Wartość VAT (zł):

CENA OFERTY 

BRUTTO (zł):

…………………………………………………………………

Miejscowość, data

*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę, producenta, pełny symbol, model, system  i inne parametry zaoferowanego sprzętu oraz nazwę, producenta i 

typ/model            zaoferowanego  oprogramowania w odpowiednich pozycjach wypełnianego Formularza cenowego. Wskazanie to musi umożliwić jednoznaczną ocenę 

oferowanego         przedmiotu zamówienia. Zamawiajacy nie dopuszcza zapisów typu "zgodnie z zapisami SIWZ" itp.

Niewypełnienie zgodnie z opisem wszystkich rubryk w Formularzu cenowym, który jest integralna częścią oferty,  może spowodać jej odrzucenie na podstawie                          

art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

……………………………...……………………………….

Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do 

reprezentowania firmy
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Lp. Nazwa
Opis, w tym nazwa/prodecent/ typ/ 

model/system/oprogramowanie/parametry*
j.m. Ilość

Cena jednostkowa 

netto
Wartość netto

Stawka 

VAT (%)
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