
BDG-WAD.271.5.2020                         Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
Wykonawca: 

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

………………………………………………………………...………….………………………………………..……….……........................................................ 
(pełna nazwa i dokładny adres) 

 
Numer telefonu: …………………………………………   Numer faksu: ……………………………………………………… 
E-mail: ……………………………………………………….. 
 
Zamawiający: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
  85-066 Bydgoszcz, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę laptopów”, oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
CZĘŚĆ 1: Laptopy 15,6” 
 

netto: .............................................. 
(słownie:.................................................................................................................... ......) 

brutto: .............................................. 
(słownie:..........................................................................................................................) 

 
Na wskazaną cenę składa się: 

Lp. Nazwa 
Cena 

jednostkowa 
netto w zł 

Ilość  
Wartość netto w zł  

(c x d) 
Wartość brutto w zł 

(e + podatek vat) 

a b c d e f 

1 Laptop 15,6”  136  
 

SUMA   

 
Prawo Opcji – maksymalnie do 10 szt. dodatkowych laptopów. 
Dostawy laptopów w ramach prawa opcji będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie odrębnych 
zamówień, wystawionych przez Zamawiającego, po cenach i na warunkach takich samych, jak zamówienie 
podstawowe. 
 
CZĘŚĆ 2: Laptopy 17,3” 
 

netto: .............................................. 
(słownie:.................................................................................................................... ......) 

brutto: .............................................. 
(słownie:.................................................................................................................... ......) 

 
Na wskazaną cenę składa się: 

Lp. Nazwa 
Cena 

jednostkowa 
netto w zł 

Ilość  
Wartość netto w zł  

(c x d) 
Wartość brutto w zł 

(e + podatek vat) 

a b c d e f 

1 Laptop 17,3”  10  
 

SUMA   
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2. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiotu umowy na okres dla: 
CZĘŚĆ 1: ………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 
CZĘŚĆ 2: ………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

Przy czym Zamawiający wskazuje, iż minimalny poziom gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania 
protokołu odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnej wartości Zamawiający przyjmie minimalną 
ilość 24 miesięcy. 
3. Zobowiązujemy się do dostarczanie zamówionego towaru w terminie do: 

CZĘŚĆ 1: ………….. dni od daty podpisania umowy 
CZĘŚĆ 2: ………….. dni od daty podpisania umowy 

Przy czym Zamawiający wskazuje, że dostawa zamówionego towaru musi nastąpić w terminie do 21 dni od dnia 
podpisania umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnej wartości Zamawiający przyjmie, że dostawa 
zostanie zrealizowana w ciągu 21 dni i przyzna 0 pkt. za powyższe kryterium. 
4. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z SIWZ oraz jego załącznikami i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń, 
2) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz jego załącznikami,  
3) niniejszą ofertę przygotowaliśmy zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, 
4) uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty, 
5) dysponujemy uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia i zdolnościami finansowymi do wykonania zamówienia, 
6) zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, na warunkach, formie i w 
zakresie określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

7) w przypadku zatrudnienia Podwykonawców, ponosimy całkowitą odpowiedzialność za realizację zadań 
powierzonych Podwykonawcom, 

8) zamierzamy powierzyć Podwykonawcom realizację następującej części zamówienia (proszę podać cześć 
zamówienia i nazwę firmy): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

9) w rozumieniu definicji zawartych w art. 7 Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019, poz. 1292)*: 
a) należę do grupy mikroprzedsiębiorstw, 
b) należę do grupy małych przedsiębiorstw, 
c) należę do grupy średnich przedsiębiorstw, 
d) nie należę do żadnej z wyższych grup; 

10) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy, 
11) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
12) jesteśmy / nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT - nasz numer NIP ………………………, 
13) jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej – 

REGON, nasz numer identyfikacyjny REGON ………………………………, 
14) ………………………………………………………………………………………………** 
15) zapoznaliśmy się z klauzulą „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników 

postępowań o zamówienia publiczne”; 
16) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,  

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

17) zobowiązujemy się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wejdziemy 
podczas procedury przetargowej i ewentualnej realizacji zamówienia.  

5. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako pełnomocnik konsorcjum 
reprezentowanego przez ...........................................................................................................................................................* 

(nazwa pełnomocnika) 
6. Niniejszym zastrzegamy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ............... do ................. 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 poz. 1010) i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim. 

7. Oferta zawiera ………… ponumerowanych stron. 
8. Oświadczamy, że numer rachunku rozliczeniowego wskazanego w fakturze, która będzie wystawiona 

w naszym imieniu, jest rachunkiem*/nie jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r.- Prawo Bankowe (Dz.U.2019.2357. t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.    

9. Oświadczamy, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, jest taki sam jak  znajduje 
się wykazie w rejestrze podatników VAT (tzw. biała lista). 

10. Do niniejszej oferty załączamy: 
1) …………………………………… 
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2) …………………………………… 
3) …………………………………… 

11. Wyznaczamy osobę do kontaktów w zakresie niniejszego zamówienia: 
………………………………………………………………...………….………………………………………..……….……........................................................ 
………………………………………………………………...………….………………………………………..……….……........................................................ 

 (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, numer faksu) 
 
 
 
…………………….…………., dnia …….…..…….. 

 
………………………………………….. 

(podpis(y) osoby (osób) uprawnione(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

** uzupełnić w przypadku dokumentów z innych rejestrów 

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 
Uwaga: O ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo lub upoważnienie do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 
 

 
Opis oferowanego przedmiotu 

 
Część 1: Laptopy 15,6”: (proszę obligatoryjnie podać producenta, nazwę i model oferowanego urządzenia) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

L.p. Parametr Wymagania minimalne 

Oferta Wykonawcy -  
należy obligatoryjnie wpisać: 

nazwę/typ/model oferowanego 
podzespołu/komponentu/ 
elementu oraz oferowane 

parametry/cechy 
(wypełnia Wykonawca) 

Czy spełnia 
wymagania 
minimalne 

W kolumnie wpisać 
TAK lub NIE 
(wypełnia 

Wykonawca) 

1 Procesor 

Procesor 64-bitowy zgodny z architekturą 
x86, o min. liczbie rdzeni 4 i taktowaniu 
bazowym min. 1000 MHz, umożliwiający 
uzyskanie minimalnej liczby 7970 
punktów w teście PassmarkCPU (wartość 
Average CPU Mark) - publikowanym na 
stronie cpubenchmark.net 
Wykonawca załączy do oferty wydruk z 
w/w strony z wynikiem testu dla 
zaoferowanego procesora i widoczną 
datą wykonania wydruku - nie 
wcześniejszą niż 8 dni przed upływem 
terminu składania ofert. 

  

2 RAM 16 GB DDR4 (2666MHz)   

3 HDD 
SSD M.2 PCIe 512 GB, możliwość montażu 
dodatkowego dysku SATA 

  

4 Ekran 

 przekątna 15,6'',  
 matryca z podświetleniem LED,  
 powłoka antyrefleksyjna,  
 rozdzielczość 1920x1080 (FullHD),  

  

5 
Złącza 

zewnętrzne 

1 x wyjście HDMI do podłączenia 
zewnętrznego monitora 

  

 2 x USB 3.1 typ A,  
 1 x USB 2.0 

Nie dopuszcza się wykorzystania 
rozgałęziaczy i replikatorów USB. 
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L.p. Parametr Wymagania minimalne 

Oferta Wykonawcy -  
należy obligatoryjnie wpisać: 

nazwę/typ/model oferowanego 
podzespołu/komponentu/ 
elementu oraz oferowane 

parametry/cechy 
(wypełnia Wykonawca) 

Czy spełnia 
wymagania 
minimalne 

W kolumnie wpisać 
TAK lub NIE 
(wypełnia 

Wykonawca) 
 gniazdo słuchawek/mikrofonu 

(combo),  
 czytnik kart SD. 

6 Sieć 

 Wbudowana karta sieciowa Ethernet 
10/100/1000 RJ-45, wraz z kablem 
przyłączeniowym RJ-45, kategorii 6 o 
długości 5 m. 

 Interfejs WiFi 802.11a/b/g/n/ac 
 Interfejs Bluetooth. 

  

7 
Karta 

dźwiękowa 
zintegrowana, wbudowane głośniki 
stereo. 

  

8 Zasilanie 230V, 50 Hz, europejska wtyczka   

9 
Zasilanie 

autonomiczne 
wbudowana bateria, min. 42 Wh   

10 Klawiatura 
klawiatura w standardzie US z wydzieloną 
klawiaturą numeryczną 

  

11 
Urządzenie 
wskazujące 

wbudowany wielodotykowy touchpad   

12 

Waga 
(urządzenie 
gotowe do 

pracy z baterią) 

do 2,2 kg 

  

13 Torba 

Torba na laptop: wykonana z materiału 
wodoodpornego, posiadająca 
wzmocnienia zabezpieczające 
urządzenie przed uszkodzeniami; 
posiadająca oddzielną przegrodę na 
dokumenty i akcesoria; wyposażona w 
pasek na ramię, 

  

14 
Mysz 

komputerowa 

Mysz optyczna, przewodowa, podłączana 
przez USB (długość przewodu 1.8 m): 
 rozdzielczość 800dpi,  
 liczba przycisków 2+scroll,  
 oraz podkładka do myszy z żelową 

podpórką pod nadgarstek. 

  

15 
Zainstalowane 
oprogramowan
ie systemowe 

Preinstalowane oprogramowanie 
systemowe Microsoft Windows 10 
Professional PL 64-bit mające zapewnić 
funkcjonalność i współpracę ze 
środowiskiem sieciowym oraz 
aplikacyjnym funkcjonującym w 
resorcie statystyki, licencja 
bezterminowa, jednostanowiskowa. 

  

Dożywotnia licencja na preinstalowane 
oprogramowanie musi być potwierdzona 
odpowiednią etykietą (naklejką) 
umieszczoną w sposób trwały na 
obudowie komputera, względnie 
odpowiednim certyfikatem 
(dokumentem), stanowiącym dowód 
legalności systemu operacyjnego. 
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L.p. Parametr Wymagania minimalne 

Oferta Wykonawcy -  
należy obligatoryjnie wpisać: 

nazwę/typ/model oferowanego 
podzespołu/komponentu/ 
elementu oraz oferowane 

parametry/cechy 
(wypełnia Wykonawca) 

Czy spełnia 
wymagania 
minimalne 

W kolumnie wpisać 
TAK lub NIE 
(wypełnia 

Wykonawca) 

16 Certyfikaty 

 Dokument potwierdzający 
certyfikację laptopa dla 
preinstalowanego na nim systemu 
operacyjnego lub dokument 
równoważny, a w przypadku braku 
takiego dokumentu deklaracja 
producenta sprzętu, potwierdzająca 
kompatybilność komputera 
z zainstalowanym na nim systemem 
operacyjnym. 

 Deklaracja producenta sprzętu o 
zgodności z CE lub dokument 
równoważny. 

  

17 
Gwarancja, 
naprawy 

gwarancyjne 

Zgodnie z określoną w Formularzu oferty, 
nie krótszą niż 24 miesiące, z możliwością 
zgłaszania awarii 5 dni w tygodniu, tj. od 
poniedziałku – do piątku (z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy) - w 
godz. 7-15, z czasem naprawy w ciągu 4 
dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia. 
Wykonawca pokryje wszelkie koszty 
związane z realizacją naprawy 
gwarancyjnej. 

  

18 Inne 

 Wbudowana kamera o rozdzielczości 
HD (720p), 

 wbudowany moduł TPM 
 gniazdo blokady klinowej 
 obudowa w kolorze czarnym albo w 

odcieniu szarości jako kolorze 
dominującym. 

  

Niezbędne jest dołączenie wydruku ze strony cpubenchmark.net z wynikiem testu dla zaoferowanego 
procesora i widoczną datą wykonania wydruku. 

 
Część 2: Laptopy 17,3”: (proszę obligatoryjnie podać producenta, nazwę i model oferowanego urządzenia) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 

L.p. Parametr Wymagania minimalne 

Oferta Wykonawcy - 
należy obligatoryjnie wpisać: 

nazwę/typ/model oferowanego 
podzespołu/komponentu/ 
elementu oraz oferowane 

parametry/cechy 
(wypełnia Wykonawca) 

Czy spełnia 
wymagania 
minimalne 

W kolumnie wpisać 
TAK lub NIE 
(wypełnia 

Wykonawca) 

1 Procesor 

Procesor 64-bitowy zgodny z architekturą 
x86, o min. liczbie rdzeni 4 i taktowaniu 
bazowym min. 1800 MHz, umożliwiający 
uzyskanie minimalnej liczby 7055 
punktów w teście PassmarkCPU (wartość 
Average CPU Mark) -  publikowanym na 
stronie cpubenchmark.net 
Wykonawca załączy do oferty wydruk z 
w/w strony z wynikiem testu dla 
zaoferowanego procesora i widoczną 
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L.p. Parametr Wymagania minimalne 

Oferta Wykonawcy - 
należy obligatoryjnie wpisać: 

nazwę/typ/model oferowanego 
podzespołu/komponentu/ 
elementu oraz oferowane 

parametry/cechy 
(wypełnia Wykonawca) 

Czy spełnia 
wymagania 
minimalne 

W kolumnie wpisać 
TAK lub NIE 
(wypełnia 

Wykonawca) 
datą wykonania wydruku - nie 
wcześniejszą niż 8 dni przed upływem 
terminu składania ofert. 

2 RAM 16 GB DDR4 (2666MHz)   
3 HDD SSD M.2 PCIe 512 GB   

4 Ekran 

 przekątna  17,3'', 
 matryca z podświetleniem LED, IPS,  
 powłoka antyrefleksyjna,  
 rozdzielczość 1920x1080 (full HD),  
 karta graficzna z 2GB pamięci własnej 

GDDR5 

  

5 
Złącza 

zewnętrzne 

1 x wyjście HDMI do podłączenia 
zewnętrznego monitora 

  

 2 x USB 3.1 typ A,  
 1 x USB 2.0 

Nie dopuszcza się wykorzystania 
rozgałęziaczy i replikatorów USB. 
 gniazdo słuchawek/mikrofonu 

(combo) 
 czytnik kart SD. 

  

6 Sieć 

Wbudowana karta sieciowa Ethernet 
10/100/1000 RJ-45, wraz z kablem 
przyłączeniowym RJ-45, kategorii 6 o 
długości 5 m. 

  

Interfejs WiFi 802.11a/b/g/n/ac   
Interfejs Bluetooth.   

7 
Karta 

dźwiękowa 
zintegrowana, wbudowane głośniki 
stereo. 

  

8 Zasilanie 230V, 50 Hz, europejska wtyczka    

9 
Zasilanie 

autonomiczne 
wbudowana bateria, min. 3450mAh 

  

10 Klawiatura 
klawiatura w standardzie US z wydzieloną 
klawiaturą numeryczną 

  

11 
Urządzenie 
wskazujące 

wbudowany wielodotykowy touchpad  
  

12 

Waga 
(urządzenie 
gotowe do 

pracy z baterią) 

Do 2,4 kg 

  

13 Torba 

Torba na laptop: wykonana z materiału 
wodoodpornego, posiadająca 
wzmocnienia zabezpieczające 
urządzenie przed uszkodzeniami; 
posiadająca oddzielną przegrodę na 
dokumenty i akcesoria; wyposażona w 
pasek na ramię, 

  

14 
Mysz 

komputerowa 

Mysz optyczna, przewodowa, podłączana 
przez USB (długość przewodu 1.8 m): 
 rozdzielczość 800dpi,  
 liczba przycisków 2+scroll,  

oraz podkładka do myszy z żelową 
podpórką pod nadgarstek. 
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L.p. Parametr Wymagania minimalne 

Oferta Wykonawcy - 
należy obligatoryjnie wpisać: 

nazwę/typ/model oferowanego 
podzespołu/komponentu/ 
elementu oraz oferowane 

parametry/cechy 
(wypełnia Wykonawca) 

Czy spełnia 
wymagania 
minimalne 

W kolumnie wpisać 
TAK lub NIE 
(wypełnia 

Wykonawca) 

15 
Zainstalowane 
oprogramowan
ie systemowe 

Preinstalowane oprogramowanie 
systemowe Microsoft Windows 10 
Professional PL 64-bit mające zapewnić 
funkcjonalność i współpracę ze 
środowiskiem sieciowym oraz 
aplikacyjnym funkcjonującym w 
resorcie statystyki, licencja 
bezterminowa, jednostanowiskowa 

  

Dożywotnia licencja na preinstalowane 
oprogramowanie musi być potwierdzona 
odpowiednią etykietą (naklejką) 
umieszczoną w sposób trwały na 
obudowie komputera, względnie 
odpowiednim certyfikatem 
(dokumentem), stanowiącym dowód 
legalności systemu operacyjnego. 

  

16 Certyfikaty 

 Dokument potwierdzający 
certyfikację laptopa dla 
preinstalowanego na nim systemu 
operacyjnego lub dokument 
równoważny, a w przypadku braku 
takiego dokumentu deklaracja 
producenta sprzętu, potwierdzająca 
kompatybilność komputera 
z zainstalowanym na nim systemem 
operacyjnym. 

 Deklaracja producenta sprzętu o 
zgodności z CE lub dokument 
równoważny. 

  

17 
Gwarancja, 
naprawy 

gwarancyjne 

Zgodnie z określoną w Formularzu oferty, 
nie krótszą niż 24 miesiące, z możliwością 
zgłaszania awarii 5 dni w tygodniu, tj. od 
poniedziałku – do piątku (z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy) - w 
godz. 7-15, z czasem naprawy w ciągu 4 
dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia. 
Wykonawca pokryje wszelkie koszty 
związane z realizacją naprawy 
gwarancyjnej. 

  

18 Inne 

 Wbudowana kamera o rozdzielczości 
HD (720p), 

 wbudowany moduł TPM 
 gniazdo blokady klinowej 

  

 
Niezbędne jest dołączenie wydruku ze strony cpubenchmark.net z wynikiem testu dla zaoferowanego 
procesora i widoczną datą wykonania wydruku. 
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……………………….……………………… ……………………….……………………… 
miejscowość i data Podpis Wykonawcy 

 


