
Załącznik nr 1     

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa albo imię  i nazwisko Wykonawcy:   …………….....................................................

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

Siedziba albo adres miejsca zamieszkania Wykonawcy: ..………………...……………………

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

NIP, REGON  Wykonawcy: ........………………...……………………………………………………

Telefon/fax  Wykonawcy: ....…………………………………………………………………………..

Adres e mail Wykonawcy: ….…………………………………………………………………………

MIASTO POZNAŃ Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego
61-862 Poznań  ul. H. Cegielskiego 1
tel. 61 852 41 76    fax 61 853 00 19
NIP 209 00 01 440
e-mail: mariolahetman@szkolachoralna.pl 

Oferta na:
Wykonanie,  dostarczenie  i  montaż  pracowni  językowej   cyfrowej  dla  20  stanowisk
uczniowskich.  Pracownia  cyfrowa  sterowana  z  komputera,  pełna  funkcjonalność
zewnętrzne  nagłośnienie,  stoliki  uczniowskie  i  stanowisko  dla  nauczyciela  dla
Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu ul. Cegielskiego 1

L.p. opis typ Producent Ilość
Cena

jednostkowa

netto

Wartość
netto

Wartość
brutto

1 Jednostka centralna z 
symulacją zakłóceń, cyfrową 
regulacją barwy tonu, siły 
głosu z mikrofonów oraz ze 
źródeł dźwięku 
Płyta główna Min na układzie 
H110/B150, wyjście D-SUB, 
DVI-D i HDMI lub DP, uATX, 
wyprowadzone USB3 przedni 
panel
Procesor min. Intel i3 (6 
generacji)
Karta graficzna Zintegrowana 
z procesora (minimum) , karta
graficzna na dwa ekrany - 
złącze DSUB i złącze DP
Pamięć RAM 8 GB 
Dysk twardy SSD (min 
240GB, kości MLC lub TLC 
3D) SATA 3lubM.2
Napęd optyczny DVD 
RW
Łączność Lan1000 Mbps 
(preferowany Intel)
Karta dźwiękowa 
5.1(minimum Realtek 892)
Obudowa uATX  z usb 
3.0 na przednim panelu i 
gniazdami audio   ( możliwość 
pracy jako desktop będzie 
plusem) 
Zasilacz 350W min. 
certyfikat 80 +,  bronze 
wentylator 12 cm
Klawiatura /mysz

Optyczna/laserowa 
USB ( preferowane 
Logitech /Microsoft/A4Tech) 

1

mailto:mariolahetman@szkolachoralna.pl


przewodowa 
System operacyjny

Microsoft Windows 10 
Pro / 64bit
Monitor  21” FullHD, 
IPS/VA/AMVA, DVI lub HDMI
lub DP(zależy od wyjść na 
płycie) 
matowy/antyodblaskowy)

2
Program do sterowania 
pracownią z komputera 1

3
Oprogramowanie 
magnetofonu cyfrowego z 
trenerem wymowy

1

4
Przyłącza stanowisk 
uczniowskich 20

5 Słuchawki z mikrofonem 21

6 Okablowanie 20

7
Wzmacniacz z cyfrową 
regulacją siły głosu 1

8
Głośnik do zabudowy w 
biurku nauczyciela 2

9 Przeszkolenie pracowników

Suma

L.p. opis typ Producent Ilość
Cena

jednostkow

a netto

Wartość
netto

Wartość
brutto

1
stolik uczniowski 2-
osobowy 

10

2
Krzesło uczniowskie 
regulowane

20

3 Biurko nauczyciela 1

4
Krzesło tapicerowane 
obrotowe

1

Suma 

netto......................................................................................................PLN

podatek VAT (23%)...............................................................................PLN

brutto.....................................................................................................PLN

Zamówienie zrealizujemy w terminie od dnia zawarcia umowy do 22 grudnia 
2016r.

1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się 
podpisać  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

2. Oświadczam, że cena (wraz z podatkiem VAT) zawiera wszystkie koszty wykonania
zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

3. Oświadczam,  że  nie  otwarto  wobec  mojej  firmy  likwidacji,  ani  nie  ogłoszono
upadłości

4. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
5. Posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem

technicznym i osobami  do wykonania zamówienia.
6. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.



Integralną częścią oferty stanowią następujące dokumenty

1. …………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………….

                                        Imię i nazwisko oraz osoby upoważnionej do podpisania oferty


