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Załącznik nr 1 do postępowania  
w trybie rozeznania rynku nr RR/11/2022 

 
WZÓR OFERTY 

(v.2) 

 
W postępowaniu o udzielenie  zamówienia  nr RR/11/2022 w trybie rozeznania rynku na  dostawę 
sprzętu komputerowego i biurowego w ramach projektu „pn.: „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej(ŚOWES)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia według specyfikacji poniżej: 
 

Nazwa 
 przedmiotu 

Opis przedmiotu zamówienia 
Liczba 
sztuk/ 

zestawów  

Koszt 
Jednostkowy 

NETTO /  
BRUTTO [zł] 

Koszt 
Całkowity 
NETTO /  

BRUTTO [zł] 

Laptop z 
oprogramowaniem 
(+ MS OFFICE MS 
Office 2019 (min. 
WORD, EXCEL, 
POWERPOINT) + 
Antywirus licencja 
min. 2 lata) 

 
• Ekran: min. 15,6”, 
rozdzielczość min.1920 x 1080 
pikseli 
• Typ procesora: Intel Core i5 
lub o zbliżonych parametrach 
• Procesor: min. 4 rdzenie, 8 
MB cache 
• System operacyjny: Windows 
10 wyższy,  
• Pamięć RAM: min. 8 GB,  
• Pojemność dysku min: 512 
GB SATA, Dysk SSD 
• Dźwięk: Zintegrowana karta 
dźwiękowa, wbudowany 
mikrofon, wbudowane głośniki, 
• Wbudowana kamera 
internetowa 
• Łączność: Wi-Fi 802.11, 
Bluetooth, LAN 10/100 Mbps 
• Bateria: min. 2-komorowa, 
min. 3500 mAh, Li-Ion 
• Rodzaje wejść / wyjść: 
Wyjście słuchawkowe/wejście 
mikrofonowe, Czytnik kart 
pamięci, USB 3.0 (min.2), 
HDMI, DC-in (wejście zasilania) 
• MS OFFICE MS Office 2019 
(dożywotni min. WORD, 
EXCEL, POWERPOINT) 
• mysz bezprzewodowa na 
USB, min. 1600dpi,  
• torba na laptopa 
• Antywirus licencja min. 2 lata 
• Gwarancja: min. 24 miesiące 
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BRUTTO 
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Bindownica 

 
• Rodzaj oprawy: grzebieniami 
plastikowymi 
• Sposób dziurkowania: Ręczne 
• Dźwignia dziurkująca: 
Obustronna 
• Liczba dziurkowanych kartek: 
Min. 20 (80 g/m²) 
• Liczba oprawianych kartek: 
Min. 510 (80 g/m²) 
• Średnica grzbietu: Min. 51 mm 
• Rozmiar dokumentu: A4 
• Gwarancja: min. 24 miesiące 
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....................... 
NETTO 

 
 

...................... 
BRUTTO 

....................... 
NETTO 

 
 

...................... 
BRUTTO 

 

 

Niszczarka 
 
 

• Niszczy: karty kredytowe, 
papier, spinacze, zszywki 
• Stopień tajności: min. P-4 
• Ilość niszczonych kartek: min. 
4 szt. 
• Gwarancja: min. 24 miesiące 
 

1 

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

NETTO 
 

...................... 
BRUTTO 

 

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

NETTO 
 

...................... 
BRUTTO 

 

 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń.  
3. Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (załącznik 

nr 1a do wzoru oferty). 
4. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1b do wzoru oferty) 

 
 
 
 
 
 

………............................................................…………………. 
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy) 

 
 
 
 

............................................. 
Miejsce, data 
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Załącznik nr 1a do wzoru oferty  
w trybie rozeznania rynku nr RR/11/2022 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 
 

 
Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym,  

tj. Caritas Diecezji Kieleckiej (ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce) oraz partnerami w projekcie „Świętokrzyski Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, tj. Fundacją Centrum Europy Lokalnej (ul. ul. Stefana Okrzei 41B, lok. 40, 

25-526 Kielce), Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce) i 

Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (ul. Mickiewicza 1A, 27-200 Starachowice), a także osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu wymienionych wcześniej podmiotów oraz osobami 

wykonującymi w imieniu tych podmiotów czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:  

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli 

 
 
 
 

.....................................................................  
Miejscowość, data 

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

Imię i nazwisko, podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 1b do wzoru oferty  
w trybie rozeznania rynku nr RR/11/2022 

 

 
 

.....................................................................  
Miejscowość, data        

…………………………….........................……………… 
Imię i nazwisko, podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy 


