
         Załącznik nr 1 do SIWZ 
Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 
 

.................. dnia ............................ 
 
 
…………………………………………………….. 
pieczątka firmy 

Zespół Szkół Mechaniczno-

Informatycznych 

ul. Marcinkowskiego 1 

84-300 Lębork 

woj. pomorskie 

 
OFERTA 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Pełna nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................... 
 
Adres siedziby: ...................................................................................................................... 
 
NIP: .........................................................  REGON: ......................................................... 
 
Tel. ..........................................................  Fax................................................................. 
 
e-mail: ……………………………………………………… 
 
II. Przedmiot oferty: 
 
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla 
oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których powiat lęborski jest organem prowadzącym 
 
Składamy ofertę na łączną cenę ofertową brutto : …………………………………………………… złotych 
( słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………) 
 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się do 
wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
  

Zestaw komputerowy – sztuk  126 
 

Atrybut Parametry minimalne 

Oferowany 

producent, model, 
typ, parametr 

Procesor 

Osiągający wynik min. 5008 pkt dla testu Passmark CPU Mark  na 

podstawie wyników ze strony: 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
wydruk potwierdzający spełnianie warunku dołączyć do oferty .  
Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model 
oferowanego podzespołu. 

 

Pamięć 
Operacyjna 

min.  8 GB  
 

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora.  

Dysk twardy min. 500 GB SATA 7200 obr.  

Napęd optyczny Nagrywarka DVD ± RW   



Karta sieciowa 
Lan: 10/100/1000 Mbit/s 
WiFi: pracująca w standardzie b/g/n, 

 

Porty we/wy 

 (panel tylni) 

USB 2.0 - min. 2 szt. 

USB 3.0 - min. 2 szt. 
PS/2 - min. 1 szt. 

Wejście audio 
Wyjście audio  

RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

WIFI - 1 szt. 
VGA (D-sub) - 1 szt. 

HDMI - 1 szt. 
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

 

Wyposażenie 
dodatkowe 

 Mysz optyczna USB, z min. 3 przyciskami i rolką  

 Klawiatura USB 
 

System 

operacyjny 

Microsoft Windows 8.1 Pro PL (wersja 64-bitowa) 

 
System operacyjny z rodziny Windows potrzebny do jest realizacji podstawy 

programowej oraz przeprowadzenia egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie. 

 

Ekran (monitor)  

Monitor LED/LCD 

Rozmiar: Min. 21,5”  

Rozdzielczość nominalna: min. 1920x1080  
Jasność: min. 250 cd/m2  

Kontrast: min. 1000:1  
Kąt widzenia pionowy: min. 160º  

Kąt widzenia poziomy: min. 170º  
Czas reakcji matrycy: maks. 5 ms  

Podstawowe złącza:  VGA (D-sub), HDMI 

 

Obudowa 

 W kolorze ciemnym;  

 Możliwość beznarzędziowej obsługi;  

 2 x USB, wejścia na mikrofon i słuchawki dostępne z przodu obudowy;  

 Wyposażona w zasilacz ATX (min. 500 W) posiadający certyfikat  

80 PLUS. 

 

Gwarancja Nie mniej niż 24 miesiące w serwisie zewnętrznym  

Sterowniki Nośnik ze wszystkimi aktualnymi sterownikami   

Inne wymogi  

 Dysk twardy podzielony na dwie równe partycje; 

 System operacyjny wraz ze sterownikami zainstalowany 

 na komputerze; 
 Komputer, monitor, klawiatura i mysz w jednolitej kolorystyce; 

 Możliwość zabezpieczenia komputera hasłem na poziomie biosu; 

 Wszystkie zestawy mają mieć identyczną konfigurację; 

 Dołączone przewody zasilające + HDMI. 

 

 

 

 
Laptop – sztuk 19 

 
 

Atrybut Parametry minimalne 

Oferowany 

producent, model, 

typ, parametr 

Procesor 

Osiągający wynik min. 3066 pkt dla testu Passmark CPU Mark  na 

podstawie wyników ze strony: 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

wydruk potwierdzający spełnianie warunku dołączyć do oferty .  

Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model 

oferowanego podzespołu. 

 

Pamięć 

Operacyjna 
min. 4 GB 

 



Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora.  

Dysk twardy Min. 500 GB SATA 5400 obr.  

Napęd optyczny Nagrywarka DVD ± RW   

Karta graficzna 

Układ graficzny osiągający w 3DMark06 min. 4412 pkt. na podstawie 

wyników ze strony: http://www.notebookcheck.pl/Mobilne-karty-
graficzne-rozpiska-osiagow.1174.0.html 

 

Dźwięk 

Wbudowane głośniki stereo 

Wbudowany mikrofon 
Zintegrowana karta dźwiękowa 

 

Karta sieciowa  
LAN: wbudowana karta sieciowa 10/100 złącze RJ 45,  
WiFi: wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n, 

 

Porty we/wy 
(płyta główna) 

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

VGA (D-sub) - 1 szt. 
HDMI - 1 szt. 

RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

USB 3.0 - min. 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

 

Bateria 

(akumulator) 
min. 4-komorowa 

 

Waga maks. 2,7 kg (wraz z baterią)  

System 

operacyjny 

Microsoft Windows 8.1 PL (wersja 64-bitowa)  
 

System operacyjny z rodziny Windows potrzebny jest do spełnienia 
wymagań podstawy programowej oraz przeprowadzenia egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

 

Ekran (matryca)  
min. 15,6 cali z podświetleniem w technologii LED, min. rozdzielczość 
nominalna 1366 x 768 (HD) 

 

Gwarancja Nie mniej niż 24 miesiące w serwisie zewnętrznym  

Sterowniki Nośnik ze wszystkimi aktualnymi sterownikami do laptopa  

Inne wymogi  

 Dysk twardy podzielony na dwie równe partycje; 

 System operacyjny wraz ze sterownikami zainstalowany  

na komputerze; 
 Możliwość zabezpieczenia komputera hasłem na poziomie biosu; 

 Wszystkie laptopy mają mieć identyczną konfigurację; 

 Zintegrowana klawiatura numeryczna; 

 Zintegrowana kamera i mikrofon; 

 Zasilacz do laptopa. 

 

 

 
 
III. Cena oferty: 
 
Ustalamy cenę za wykonanie dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia na kwotę: 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

Cena netto 
[zł] 

Stawka 
VAT 

(w %) 

Kwota podatku 
VAT 
[zł] 

Cena brutto 
[zł] 

1 

Dostawa sprzętu 
komputerowego, 

oprogramowania oraz 
akcesoriów komputerowych dla 

oświatowych jednostek 
organizacyjnych, dla których 
powiat lęborski jest organem 

prowadzącym – 
RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

 X   

Sprzęt komputerowy z 
zastosowaniem stawki VAT 0% 

 0%   



Sprzęt komputerowy z 
zastosowaniem stawki VAT 23% 

 23%   

 
Słownie brutto: ....................................................................................................................................... 

w tym: 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

Ilość 
[szt.] 

Cena netto 
[zł] 

Stawka 
VAT 

(w %) 

Kwota podatku 
VAT 
[zł] 

Cena brutto 
[zł] 

1a 
Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Lęborku 

Komputer przenośny 0  23   

Komputer stacjonarny 28  0   

Komputer stacjonarny 0  23   

Razem wartość zadania 1  X   

1b Zadanie 2 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku 

Komputer przenośny 6  23   

Komputer stacjonarny 0  0   

Komputer stacjonarny 0  23   

Razem wartość zadania 2  X   

1c Zadanie 3 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku 

Komputer przenośny   23   

Komputer stacjonarny 40  0   

Komputer stacjonarny 0  23   

Razem wartość zadania 3  X   

1d Zadanie 4 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku 

Komputer przenośny 6  23   

Komputer stacjonarny 25  0   

Komputer stacjonarny 0  23   

Razem wartość zadania 4  X   

1e Zadanie 5 -  Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku 

Komputer przenośny 0  23   

Komputer stacjonarny 17  0   

Komputer stacjonarny 0  23   

Razem wartość zadania 5  X   

1f Zadanie 6 -  Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku 



Komputer przenośny   23   

Komputer stacjonarny 15  0   

Komputer stacjonarny 0  23   

Razem wartość zadania 6  X   

1g Zadanie 7 -  Dostawa sprzętu komputerowego dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lęborku 

Komputer przenośny 2  23   

Komputer stacjonarny 0  0   

Komputer stacjonarny 0  23   

Razem wartość zadania 7  X   

1h Zadanie 8 -  Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku 

Komputer przenośny 0  23   

Komputer stacjonarny 0  0   

Komputer stacjonarny 1  23   

Razem wartość zadania 8  X   

1i Zadanie 9 -  Dostawa sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku 

Komputer przenośny 5  23   

Komputer stacjonarny 0  0   

Komputer stacjonarny 0  23   

Razem wartość zadania 9  X   

 

IV. Podwykonawcy: 
 
Informujemy, że zamierzamy/nie zamierzamy*) powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy. 
Zakres prac powierzonych podwykonawcy: 
 
...................................................................................................................................................................

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

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

*) niewłaściwe skreślić 
 
V. Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą: 
 
Przedkładamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty jako załączniki do naszej oferty*: 
 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
3) Dokument rejestracyjny działalności gospodarczej 



4) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej 
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie 
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez 
pełnomocników)        
7) Inne: ..................................................................... 
 
*) - niepotrzebne skreślić 
 
VI. Oświadczam(y), że Wykonawca: 
 
1) uzyskał informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz 
przyjmuje warunki określone w SIWZ; 
2) uważa się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert; 
3) cena oferty wskazana powyżej zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego 
zamówienia, w tym wszystkie niezbędne opłaty związane z dostawą; 
4) zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w ustalonym terminie i ilościach zgodnych                     
z SIWZ; 
5) w przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy 
w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym; 
6) akceptuje warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ przedmiotowego 
postępowania. 
 
Niniejszym informujemy, iż informacje zawarte na stronach .............. oferty stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie 
nie mogą być ogólnie udostępnione. 
 
Oferta została złożona na .......... ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi 
załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego. 
 
 
 

................................................................................... 
(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 


