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Data: …………..2021 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 

NIP:7741079234 

REGON:610019467 

KRS: 0000025475 

ul. Ułańska 1; 09-402 Płock 

e-mail: projekty@zdz-plock.com.pl 

DANE OFERENTA 

Nazwa firmy  

Adres  

Tel./Fax  

E-mail  

Nr NIP  

Nr REGON  

Nr KRS – jeśli dotyczy   

OFERTA CENOWA  

w ramach Rozeznania rynku* nr DOP/KOMP/1/PN34/2021 z dnia 22.10.2021r. 

dotycząca usługi:  

„Sprzedaż i dostawa nowego, nieużywanego sprzętu do pracowni informatycznej w Zakładzie 

Doskonalenia Zawodowego w Płocku; ul. Ułańska 1; 09-402 Płock  

w ramach projektu „Zawodowcy na 5.” 

 

L.p. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / 

WYKAZ SPRZĘTU 

Liczba 

sztuk 

Cena netto 

[PLN] 

VAT 

[PLN] 

Cena brutto 

[PLN] 

 

1. 

 
 

Laptop z oprogramowaniem  
  

Minimalne wymogi/specyfikacja: 
- PROCESOR: procesor co 

najmniej Intel i5, i7 serii 9xxx 
lub Amd Ryzen 5, 7 serii 
3xxx 

- PAMIĘĆ RAM - co najmniej 
8GB DDR 4 

- PŁYTA GŁÓWNA: kompatybilna  
z  wszystkimi  pozostałymi  
elementami  wchodzącymi w 
skład laptopa/notebook 

- KARTA GRAFICZNA: NVIDIA 
co najmniej z serii GTX 1xxx 
lub RTX 2xxx 

- DYSK TWARDY: co najmniej 
512 GB SSD 

- SYSTEMY OPERACYJNE – 
OPCJONALNIE - Windows 
10 Professional 

 

 

10 

 

 

PLN 

 

 

PLN 

 

 

PLN 

 

RAZEM 

 

PLN 
 

PLN 
 

PLN 
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Oświadczenia Składającego ofertę cenową (Oferenta): 

1) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz zdobyłem konieczne 

informacje do przygotowania oferty. 

2) Oświadczam, że moja wycena dotyczy nowego, nieużywanego, wolnego od wad sprzętu i sprzęt jest 

objęty minimum 24 miesięczną gwarancją.   

3) Oświadczam, że wskazane przeze mnie ceny są cenami brutto zawierającymi wszelkie opłaty 

manipulacyjne, marże cła itd. 

4) Oświadczam, że cena nie wzrośnie do momentu dostarczenia sprzętu Zamawiającemu, jednak nie 

dłużej niż 30 dni od złożenia niniejszej oferty cenowej. 

5) Oświadczam, że jestem w stanie dostarczyć sprzęt Zamawiającemu (ZDZ w Płocku, ul. Ułańska 1; 09-

402 Płock) w terminie do 7 dni / do 14 dni / do 30 dni* (proszę zakreślić wybór) od momentu złożenia 

zamówienia. 

6) Oświadczam, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Polski/ Unii Europejskiej i 

posiada odpowiedni certyfikat CE (jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej).  

7) Oświadczam, że do sprzętu załączona jest instrukcja w języku polskim. 

8) Oświadczam, że dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym i kadrowym do realizacji 

ewentualnego zamówienia. 

9) Oświadczam, że jako Oferent nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

10. Oświadczam, że jestem świadom, iż rozeznanie cenowe rynku ma na celu właściwe oszacowanie 

stawki w ramach budżetu projektu i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy z potencjalnym 

Wykonawcą (Oferentem). 

 

 

 

      ………………………………………………………………………………. 
 Podpis i pieczęć osoby upoważnionej w imieniu Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do oferty: 

Do powyższej ofert składam następujące załączniki: 
1. Specyfikację techniczną wykazanego sprzętu wraz ze zdjęciem 
2. Inne ważne w punktu widzenia oferenta dokumenty proszę wskazać jakie: …………………………………….. 
 

 

 


