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FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca: …..........................................................................................................................
Adres:
….................................................................................................................................................
tel. …………………… e-mail ..…………………………..…………..
NIP.............................…................................................
REGON.........................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Zakupu wraz z dostawą monitora interaktywnego, laptopa z myszką, komputera
stacjonarnego, głośnika do komputera, pięciu tabletów, telewizora mobilnego ze
stojakiem i dwóch radiomagnetofonów do Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.”

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową w wysokości:
- brutto………………..…….zł(słownie:………………………………………………………………….…….………)
- netto………………….…..…zł ( słownie:……………………………………………………………..………..…….)
- kwota podatku VAT (………)

Lp.

……………………..……………….zł

Nazwa urządzenia

Ilość w szt.

Monitor interaktywny 75 cali 4K, złącza HDMI, RJ-45, USB, Wi-Fi
Laptop z myszką i torbą 15,6” FHD procesor min. /i5-11gen/
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Oferowana
cena

1.
2.

pamięć RAM min. 16GB, dysk min. 512 GB SSD M.2 NVMe, min.
Window 10 Pro 64bit, LAN 1 Gbps, HDMI , USB 3.0, Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, mikrofon, głośniki stereo,
3.

klawiatura z blokiem numerycznym
Komputer stacjonarny procesor min. /i5-11gen/ pamięć RAM
min. 16GB, dysk min. 512 GB SSD, min. Window 10 Pro, 64bit.
LAN 1 Gbps, HDMIx2 , USB 3.0, karta dźwiękowa, monitor min.
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4.
5.

24 cale HDMI,
Głośnik do komputera
Tablety dla uczniów min. 10,3”, pamięć RAM min. 4GB, pamięć
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wbudowana min. 128GB , Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, modem 4G
(LTE), obsługa kart pamięci, Bluetooth, mikrofon, głośniki
6.

stereo, min. Android 11
Telewizor mobilny 100 cali 4K DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T,
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7.
8.

DVB-T2, HDMI, USB, Bluetooth, LAN (RJ-45) Wi-Fi
Stojak mobilny do telewizora 100 cali 100 kg regulowany
Radiomagnetofon CD-Audio, CD-R/RW, MP3, WMA, USB,
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DAB+,Wejście liniowe audio AUX, zasilanie bateryjne i sieciowe

Łączna wartość zamówienia
1.

Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.

Numer rachunku bankowego, na które zostanie przelane wynagrodzenie Wykonawcy:

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Rolniczych
w Białymstoku w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dotyczy ofert składanych przez
osoby fizyczne).
4. Oświadczam, że dane osobowe zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertą
pozyskałem w oparciu o przesłanki zawarte w art. 6 ust. 1 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 2016 r.), a także, że jestem w stanie wykazać, że
osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, w przypadku pozyskania
danych na podstawie zgody osób.
5. 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 2016 r.) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
(oświadczenie dotyczy sytuacji gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż
bezpośrednio jego dotyczące).
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…………………………………..
/miejscowość i data/
………………………………………………………………
/podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

