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Zał. 1 szacunkowy formularz ofertowy   
  

                        

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

………………………………………….. 

 Nazwa Wykonawcy 

…………………………………………… 

Adres  

………………………………………….. 

NIP, Regon 

…………………………………………….. 

Telefon kontaktowy  

 

Formularz szacunkowy 
 

Odpowiadając na zapytanie szacunkowe w sprawie zakupu fabrycznie nowego sprzętu w celu 

wyposażenia mieszkania wspomaganego. Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - zakup sprzętu 

komputerowego do prowadzenia treningu w zakresie kompetencji cyfrowej  

 
l.p Nazwa Opis Ilość  Kwota brutto 1 

szt 
Kwota brutto za 

całość 

1 laptopy z 

oprogramowaniem 

(laptopy z ekranem 

17,3")  

Procesor - Intel Core i5-1135G7 
Wielkos c  pamięci RAM [GB] – 
16 
Karta graficzna - Intel Iris Xe 
Graphics 
Kolor obudowy – Szary 
System operacyjny - Windows 
11 Professional 
Dysk - 512 GB SSD 

3 sztuki    

2 drukarka   Technologia druku – 
atramentowa (kolorowa) 
Funkcje urządzenia – drukarka, 
skaner, kopiarka, skaner 
Podajnik papieru – 250 arkuszy 
Złącza – LAN (Ethernet), USB 
typ B (port drukarki) 
 

1 sztuka    

3  laminarka  Rodzaj laminacji – na gorąco 
Automatyczne wyłączanie – tak 
Maksymalna szerokos c  
laminacji – 320 mm 

1 sztuka    

4 projektor i ekran  PROJEKTOR: 

Typ matrycy – 3LCD 
Jasność [ANSI lumen] 
– 3300 

 

komplet    
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Współczynnik 
kontrastu – 15000:1 
Rozdzielczość 
podstawowa – XGA 
(1024 x 768) 
Moc lampy [W] – 210 
3D ready – nie 
Prezentacja bez 
komputera – tak 
Głośniki – tak 
EKRAN: 
Inne – blokada 
zabezpieczająca przed 
zwijaniem 
Waga – 11.3 kg 
Sposób zwijania 
ekranu – ręczny 
Rodzaj powierzchni – 
Matt White 
Format – 16:9 

 

5 tablety 3szt. Transmisja danych - 4G (LTE) 
Nawigacja – GPS,  
Czujniki, akcelerometr 
Złącza - USB 3.1 typ C 
System operacyjny -  Android 
Komunikacja - Bluetooth, Wi-Fi 
Rozdzielczos c  aparatu tylnego - 
5 Mpx 
Rozdzielczos c  aparatu 
przedniego - 2 Mpx 
Rozdzielczos c  nagrywanych 
filmo w - 1080p (FullHD) 
Funkcje aparatu - autofocus, 
HDR 

3 sztuki    

 
 
 
 

„Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługa opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” w ramach 
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Potwierdzając prawdziwość informacji składam niniejszą ofertę.  

 

 

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

Miejscowość, data                                                                                   Podpis(y) osób uprawnionych  
                                                                                                                       do reprezentacji Wykonawcy 

 


