
Formularz ofertowy.  

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
 

OFERTA 

Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie): 

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

ADRES: ….......................................................................................................................... 

TEL.: ….......................................................................................................................... 

REGON: ….......................................................................................................................... 

NIP: ….......................................................................................................................... 

Adres e-mail do korespondencji: ……………………@.................................................... 

 

 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa 

 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Dostawa dostawa komputerów – trzech 

komputerów stacjonarnych i jednego komputera przenośnego”, oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści Zapytania Ofertowego z 

wg następujących cen: 

 
Tabela 1. Komputer stacjonarny, szt. 3  

Lp. Typ urządzenia 
Parametry techniczne wymagane przez 
Zamawiającego 

Oferowany przez 
Wykonawcę* 
(Wykonawca jest 
zobowiązany 
wpisać 
proponowane 
przez siebie 
parametry) 

 

 

 



1. Procesor 

Procesor osiągający wynik średni min. 
12000 punktów w teście Geekbench 64-bit 
Multi-Core   

2. Pamięć operacyjna Min. 8 GB DDR3  

3. Dysk twardy 

 
Półprzewodnikowy SSD min. 256 GB lub 
hybrydowy min. 1 GB  

4. Karta graficzna 
Karta osiągająca wynik średni  min. 450 
punktów w teście Passmark  G3D   

5. Złącza 

 
Min. 
1 x Thunderbolt  (z obsługą technologii 
Hot Swap) 
1 x Firewire 800 
4 x USB 3.0 
1 x HDMI 
1 x Gniazdo kart SDXC  

6. Komunikacja 

 
Min. 
Wi-fi – 802.11 n 
Bluetooth 4.0 
1 x Gigabit Ethernet  

7. Akcesoria 

Mysz laserowa z możliwością sterowania za 
pomocą gestów  
Bezprzewodowa klawiatura – układ 
QWERTY (PL Programisty lub USA) 
Urządzenie do sterowania gestami, w pełni 
zintegrowane z systemem operacyjnym 
 
Wymaga się dostarczenia 1 sztuki każdego 
z  powyższych akcesoriów.  

8. Dodatkowe akcesoria 

Urządzenie pozwalające zdalnie wyświetlać 
transmisje obrazu i dźwięku na 
telewizorze/monitorze, których źródłem są 
urządzenia takie jak iPhone (iOs7), iPad 
(iOs7) , Macbook (OSX Mavericks) z 
pilotem do zdalnego sterowania.  



Wymiary max. 2,5cm x 10 cm x 10 cm (wys 
x szer x głęb) 
Złącza:  
1 x HDMI 
1 x Optyczne audio 
Wi-fi – 802.11 n 
 
Wymaga się dostarczenia 1 sztuki 
powyższego urządzenia. 

9. System operacyjny 

 
System operacyjny pozwalający na: 
- darmową aktualizację do najnowszej 
wersji przez okres min. 2 lat 
- zakup dodatkowego oprogramowania za 
pomocą wbudowanych funkcji 
- użytkowanie wielu pulpitów roboczych  

10. Wymiary 
Max. 4cm x 20cm x 20cm (wys x szer x 
głęb)  

11. Monitor zewnętrzny 

-Ekran panoramiczny z współczynnikiem 
proporcji 21:9 
- Wielkość ekranu – 34” 
- Czas reakcji – min. 5ms 
- Kontrast – min. 5 000 000:1 
- rozdzielczość min. 3440x1440 
- typ matrycy – AH-IPS 
- odwzorowanie przestrzeni barw Adobe 
RGB >99% 
- kąt patrzenia – 178’ (pion/poziom) 
 
-Złącza: 
 Min.: - 2 x Thunderbolt 2 
            - 2 x HDMI 
            - 1 x Display Port 
            - USB x 3 
- Wbudowane głośniki 
- Możliwość montażu na ścianie  
- Możliwość jednoczesnego wyświetlania 
obrazu z dwóch źródeł 
 
- Wymaga się dostarczenia kabla w 
standardzie Thunderbolt 2 
 
- Wymaga się dostarczenia 1 sztuki 
powyższego urządzenia  

OFEROWANA CENA BRUTTO W PLN ZA 3 SZTUKI ORAZ1 
MONITOR ZEWNĘTRZNY:  
 

 

 



Tabela 2. Komputer przenośny – szt. 1 

Lp. Typ urządzenia 
Parametry techniczne wymagane przez 
Zamawiającego 

Oferowany przez 
Wykonawcę* 
(Wykonawca jest 
zobowiązany 
wpisać 
proponowane 
przez siebie 
parametry) 

1. Konstrukcja-obudowa Obudowa wykonana z aluminium  

2. Wielkość matrycy Min. 13”  

3. Procesor 

Procesor osiągający wynik średni min. 6800 
punktów w teście Geekbench 64-bit Multi-
Core   

4. Pamięć operacyjna Min. 8 GB DDR3  

5. Dysk twardy Półprzewodnikowy SSD min. 256 GB   

6. Karta graficzna 
Karta osiągająca wynik średni  min. 750 
punktów w teście Passmark  G3D  

7. Złącza 

Min. 
 
2 x Thunderbolt 2 (z obsługą technologii 
Hot Swap) 
2 x USB 3.0 
1 x HDMI 
1 x Gniazdo kart SDXC  



8. Komunikacja 
Wi-fi – 802.11 ac 
Bluetooth 4.0  

9. System operacyjny 

 
System operacyjny pozwalający na: 
- bezpłatną aktualizację do najnowszej 
wersji przez okres min. 2 lat 
- zakup dodatkowego oprogramowania za 
pomocą wbudowanych funkcji 
- użytkowanie wielu pulpitów roboczych  

10. 
Oprogramowanie 
użytkowe 

Oprogramowanie pozwalające na pracę z 
dokumentami w formacie Office 2010 lub 
wyżej, umożliwiające  edycję dokumentów, 
arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. 
Wymaga się 100% kompatybilności z 
formatem plików MS Office 2010 (lub 
wyżej). 
Wersja oprogramowania powinna 
umożliwiać stałe korzystanie bez 
ograniczeń czasowych – nieakceptowany 
jest model subskrypcyjny.  

11. Waga Max. 1,8 kg.  

OFEROWANA CENA BRUTTO W PLN:  

 

Całkowita cena oferty brutto (suma oferowanych cen cząstkowych) oferty wynosi: 

…………………………………………………………. zł brutto, słownie: 

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

 Oświadczamy, że w cena całkowita oferty brutto obejmuje również pozostałe 

wymagania Zamawiającego, ujęte w tabeli poniżej: 

Tabela 3. Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

L.
p 

Pozostałe wymagania 
 
Gwarancji i serwisu: 

Wymagany przez Zamawiającego 

Oferowany przez 
Wykonawcę** 
(Wykonawca jest 
obowiązany 
potwierdzić lub 
podać oferowane  



parametry) 

1. 

 

 

Na dostarczony przedmiot 
zamówienia Wykonawca udzieli 
gwarancji licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru. 

Co najmniej 36 miesięcy, z 

wyłączeniem zewnętrznego monitora, 

na który wykonawca udzieli 12 

miesięcznej gwarancji. 

 

3. Wykonawca potwierdza że w 

przypadku, gdy naprawa potrwa 

dłużej niż 3 dni robocze, okres 

gwarancji zostanie wydłużony o 

czas przestoju sprzętu 

TAK TAK/NIE 

4. Wykonawca gwarantuje że 
w przypadku stwierdzenia wad 
w wykonanym przedmiocie umowy 
Wykonawca zobowiązuje się do ich 
nieodpłatnej wymiany lub usunięcia 
wad w terminie do 21 dni od daty 
zgłoszenia 

TAK TAK/NIE 

5. Wykonawca potwierdza że podczas 

trwania okresu gwarancji odbierze i 

dostarczy urządzenie na własny 

koszt jeśli naprawa nie będzie 

możliwa w siedzibie 

Zamawiającego 

TAK TAK/NIE 

6. Wykonawca potwierdza że 

Przedmiot zamówienia , jest  

fabrycznie nowy, wolny od wad 

materiałowych i prawnych 

TAK TAK/NIE 

7. Wykonawca zapewnia że 

dostarczony zestaw będzie zawierać 

wszystkie niezbędne elementy 

umożliwiające rozpoczęcie pracy 

takie jak oprogramowanie, 

sterowniki, kable, itp. 

TAK TAK/NIE 

8. Wykonawca potwierdza że 

przedmiot zamówienia spełnia 

wymagania wynikające z przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

wymagania i normy określone w 

opisach technicznych 

TAK TAK/NIE 

9. Przedmiot zamówienia powinien 
być dostarczony do siedziby 

TAK TAK/NIE 



Zamawiającego  tj.: Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie, ul. 
Pańska 3, 00-124 Warszawa.  

 
Akceptujemy 30 dniowy termin związania ofertą.  

 

 

……………………….. 

    Miejscowość data 

__________________________ 

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 


