
Arkusz1

(pieczątka Wykonawcy)

Nr postępowania: PZ/08/2017/EP/EX

Lp. Nazwa
Oferowany model, skrócona specyfikacja sprzętu (tj. 

procesor, ilość pamięci RAM, dysk twardy)
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto 

[kol. 4 x kol. 6]

1 2 3 4 5 6 7

1 Laptop 3

2 Torba na laptopa 3

Lp. Nazwa Oferowany model, skrócona specyfikacja sprzętu Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto 

[kol. 4 x kol. 6]

1 2 3 4 5 6 7

1 Monitor komputerowy 4

2 Projektor 1

………………………………….                            

(podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela 

Wykonawcy)

*Przystąpienie do wszystkich części zamówienia nie jest obligatoryjne, wybór jednej lub kilku części zamówienia, co do których Wykonawca składa ofertę jest jego 

fakultatywną decyzją. Jednakże w razie przystąpienia do danej części zamówienia Wykonawca musi zaoferować wszystkie sprzęty i materiały występujące w części 

do której przystąpił. 

W stosunku do części II zamówienia obejmującą dostawę innych urządzeń informatycznych oferujemy*:

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego i innych akcesorów informatycznych na potszeby realizacji projektu „e-Pionier - wykorzystanie 

potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” nr umowy WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00, 

dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3) 

Uwaga: Należy sporządzić w oparciu o specyfikację dla poszczególnych typów sprzętu i akcesoriów zawartą w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

zał. nr 4 do zapytania ofertowego

………………, dnia …………….. r.

W stosunku do części I zamówienia obejmującej dostawę komputerów przenośnych oferujemy*:

RAZEM

RAZEM

Uwaga nr 2: W razie wskazania w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W celu umożliwienia 

Zamawiającemu doliczenia do przedstawionej oferty podatku od towarów i usług, który miałby on obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami, Wykonawca jest 

Strona 1


