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Załącznik nr 1 do zapytania o cenę 
 
 
 
                                                                                            

                                                                                  

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

                     /pieczęć firmowa/               /miejscowość i data/ 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY: 
 
 

Nawiązując do ogłoszonego dnia 02.04.2021 r. zapytania o cenę na dostawę: serwera danych i aplikacji 
wraz z oprogramowaniem – 1 szt., komputerów stacjonarnych – 2 szt., stanowisk mobilnych (tabletów) 
– 2 szt., routera – 1 szt. oraz drukarki ze skanerem kodów QR – 1 szt., niezbędnych do wdrożenia 
innowacyjnej technologii wytwarzania maszyn specjalnego przeznaczenia o dużych gabarytach, 
 
 
 
My, niżej podpisani 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, stanowisko) 
 
 
 
 
Działając w i mieniu i na rzecz:…….......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy, dokładny adres oferenta) 
 
 
 
 
 

 
1. SKŁADAMY OFERTĘ NA: 
 
Dostawę: serwera danych i aplikacji wraz z oprogramowaniem – 1 szt., komputerów stacjonarnych – 2 
szt., stanowisk mobilnych (tabletów) – 2 szt., routera – 1 szt. oraz drukarki ze skanerem kodów QR – 1 
szt., niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii wytwarzania maszyn specjalnego 
przeznaczenia o dużych gabarytach, zgodnie z poniższą specyfikacją: 
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UWAGA! Prosimy o podanie nazwy waluty. 
 

Przedmiot 
zamówienia 

(nazwa kategorii 
wydatku) 

Wymagane minimalne 
parametry techniczne: 

 
Cena netto 

(waluta) 

 
Podatek 

VAT 
(waluta) 

 
Cena brutto 

(waluta) 

 
Serwer danych i 

aplikacji 
– 1 szt. 

 
Kod CPV 

48820000-2 
Serwery 

 

 
Komputer przeznaczony do pracy 
ciągłej, wyposażony w 
redundantny system zasilania oraz 
agregowania danych.  

   

 
Serwer danych przeznaczony do 
zabudowy w szafach serwerowych 
typu 19” RACK. 
 
 
Liczba gniazd procesorów: 2 szt. 

 
Wyposażony w moduły DIMM 
pamięci DDR4 o częstotliwości do 
2133 MT/s - 2 szt. 
 
 
Wyposażony w dyski HDD - 3,5-
calowe dyski twarde z kablem – 4 
szt. 
 
Wyposażony w karty sieciowe 
LOM 1GbE – 4 szt. 

 
Oprogramowanie 

do serwera 
danych i 
aplikacji 
– 1 szt. 

 
Kod CPV 

48219700-3 
Pakiety 

oprogramowan
ia do serwera 

komunikacyjne
go 

 
 

 
Oprogramowanie Microsoft 
Windows Serwer 2016 Standard 
lub równoważne do obsługi 
serwera danych i aplikacji zgodne 
z zakresem równoważności 
opisanym w załączniku nr 2 

 
Komputery 

stacjonarne – 2 
szt. 

 

 
Wyposażone w czterordzeniowy 
procesor typu AMD co najmniej 
siódmej generacji lub równoważny 
zgodny z zakresem 
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Kody CPV: 
30213300-8 – 

komputer 
biurkowy  

30214000-2 - 
stacje robocze 
48700000-5 – 

Pakiety 
oprogramowan
ia użytkowego 
48300000-1 – 

pakiety 
oprogramowan
ia do tworzenia 
dokumentów, 

rysowania, 
odwzorowywa
nia, tworzenia 
harmonogram

ów i 
produkowania 

 
 
 
 

równoważności opisanym w 
załączniku nr 2 

 
Wyposażone w system operacyjny 
Windows lub równoważny zgodny 
z zakresem równoważności 
opisanym w załączniku nr 2 
 
 
Wyposażone w 23,8-calowy 
wyświetlacz FHD (1920 x 1080) z 
powłoką przeciwodblaskową i 
wąską ramką, o szerokim kącie 
widzenia (IPS) 
 
 
Wyposażone w dysk 32GB DDR4 
2400 MHz 
 
Wyposażone w dysk twardy 6 Gb/s 
2 TB 7,2 tys. obr./min 
 
Wyposażone w oprogramowanie 
Microsoft Office Professional lub 
równoważne zgodne z zakresem 
równoważności opisanym w 
załączniku nr 2 
 

Stanowiska 
mobilne (tablety) 

– 2 szt. 
 

Kod CPV 
30213200-7 
Komputer 

tablet 
 

 
Stanowiska mobilne komunikujące 
się bezprzewodowo z innymi 
urządzeniami. Muszą znajdować 
się w zasięgu sieci 
bezprzewodowej. 
 

   

 
wyposażone w rysik S Pen 

 
Wyposażone w baterię 6,000mAh 

 
Taktowanie procesora 2.15GHz, 
1.6GHz 

Router – 1 szt. 
 

Kod CPV 
30236000-2 

Różny sprzęt 
komputerowy 

 

Zapewniający komunikację 
pomiędzy stanowiskami mobilnymi 
a serwerem danych i aplikacji. 

   

 
Wyposażony w procesor 600MHz. 

 
Wyposażony w pamięć RAM 128 
MB. 
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Umożliwiający korzystanie z sieci 
LAN zarówno przewodowo, jak i 
bezprzewodowo. 
 
 
Prędkość transferu danych - 
obsługujący poziomy 10/100/1000 
Mbit/s w technologii okablowania 
Base-T(X). 
 
 
Urządzenie spełniające standardy 
Wi-Fi 802.11b, 802.11g oraz 
802.11n. 
 
 
Możliwość eksploatowania 
przełącznika w temperaturze od -
35 do 65 stopni Celsjusza. 
 

Drukarka ze 
skanerem kodów 

QR – 1 szt. 
 

Kody CPV: 
 30232100-5 - 

Drukarki i 
plotery 

30216110-0 - 
Skanery 

komputerowe 
 

 
Drukarka kodów QR – 
dedykowana drukarka etykiet 
wyposażona w system separacji 
etykiet. 
Skaner kodów QR – skaner ręczny 
umożliwiający odczyt kodów QR. 
 

   

 
Drukarka kodów QR – 
podstawowe parametry: 
-rozdzielczość 203 dpi; 
-szybkość druku 127 mm/s; 
-obsługa kodów QR. 
 
 
Skaner kodów QR – podstawowe 
parametry: 
-obsługa kodów QR; 
-zasięg odczytu: 110 cm; 
-interfejs USB. 
 

RAZEM: 
   

 
2.Gwarancja: ………… miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia (nie krótsza niż 12 miesięcy). 
 
3.Oferujemy czas reakcji serwisu (liczony od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do 
momentu rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę) ……………. godzin od chwili otrzymania zgłoszenia 
od Zamawiającego. 
 
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania o cenę z dnia 02.04.2021 r. i uznajemy 
się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 
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5. OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
podmiotem MiBM sp. z o. o. sp. k. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
MiBM sp. z o. o. sp. k. lub osobami wykonującymi w imieniu MiBM sp. z o. o. sp. k. czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
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 są związane z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w 
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów 
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 
 
6. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją cenową. 
 

 
7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w zapytaniu o cenę tj. do dnia: 17.05.2021 r. 

 
 

8. Proponowane warunki płatności: 
...........................................………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………. 

........................................................................................................................................................... 
 
9. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:  

a) …..………………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 

      
 

…………………………………… 
/Podpis i pieczęć oferenta/ 


