
 

 

Gdańsk, 02.09.2016 r. 
 

         

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/PBP/2016 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

w dniu 02.09.2016 r. 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako 

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego i 

urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej 

Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-

edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” 

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków 

publicznych w ramach realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania 

informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych 

walorów Pomorza” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Kod CPV zamówienia (słownik kodów zamówień): 

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 

32322000-6 - Urządzenia multimedialne 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu do przygotowania  

i prezentacji, niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły, 

składający się z elementów: 

1) telewizora LCD 75" – 1 sztuka; 

2) ekranu ściennego zwijanego elektrycznie – 1 sztuka; 

3) projektora wraz z ekranem i uchwytem – 2 zestawy; 

4) komputera stacjonarnego z monitorem, oprogramowaniem i wyposażeniem 

(klawiatura, mysz, kamerka itp.) – 2 zestawy; 

5) komputera typu laptop wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem – 4 sztuki; 

6) skanera – 1 sztuka; 

7) tabletu graficznego do rysowania – 1 sztuka; 

8) urządzenia wielofunkcyjnego: kserokopiarka, drukarka laserowa i skaner – 1 sztuka; 

 

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę następujących urządzeń o parametrach technicznych 

nie gorszych niż wymienione w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu 

zamówienia. 



 

Wszystkie proponowane w ofercie Wykonawcy urządzenia winny być fabrycznie nowe  

i wolne od wad. W przypadku zaoferowania urządzeń o lepszych parametrach niż urządzenia 

wymienione w ofercie Wykonawcy, Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń pod warunkiem,  

że zmiana ta nie będzie miała wpływu na cenę wykonania zamówienia. Jednakże zmiana 

urządzeń na lepsze wymaga poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz 

aneksowania umowy. 

4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania 

ofertowego, licząc od daty zakupu urządzeń lub też zgodnie z gwarancją producenta. Zakres 

gwarancji obejmuje, niezależnie od wymagań producenta: 

 urządzenie wraz z wszystkimi podzespołami, 

 transport uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego, jeśli naprawa tego wymaga, 

 podjęcie naprawy gwarancyjnej, rozumianej, jako przybycie serwisanta do miejsca 

użytkowania urządzenia, nie później niż 72 godziny po zgłoszeniu usterki przez 

zamawiającego (dotyczy dni roboczych), 

 naprawę przedmiotu umowy (rozumianej jako przywrócenie jego funkcjonalności) 

najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia, 

 W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych, dostarczenie 11-go dnia, na 

czas naprawy, sprzętu o równoważnych parametrach, 

 Wymianę wadliwego sprzętu na fabrycznie nowy (model ten sam lub jego następca) po 

przekroczeniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu, niezależnie od 

rodzaju usterki. 

5. Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty 

transportu oraz koszty związane ze sprowadzeniem niezbędnych urządzeń zza granicy. 

Wykonawca powinien przed sporządzeniem oferty sprawdzić dostępność tych urządzeń. 
 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony w przeciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 

Miejsce dostawy: Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora 

Krzysztofa Skóry, ul. Morska 2, 84-150 Hel. 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z dołączonym  

do zapytania wzorem stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być 

sporządzona w języku polskim. 

2. Oferta powinna zawierać minimum: cenę całkowitą brutto podaną w złotych polskich  

z dokładnością nie większą niż 2 miejsca po przecinku, nazwę i adres Oferenta, numer telefonu  

i adres email oraz datę sporządzenia oferty, wykaz zaoferowanych urządzeń z cenami 

jednostkowymi. 

3. Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem 

stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

4. Wykonawcy, zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, winni do czasu składania ofert 

odwiedzać stronę internetową Zamawiającego (www.frug.ug.edu.pl ), w celu zapoznania  

się z ewentualnymi aktualizacjami niniejszego zapytania ofertowego. 
 

 

http://www.frug.ug.edu.pl/


 

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 2 – formularzem ofertowym, najpóźniej do końca 

dnia 12.09.20016 r. w jeden z wymienionych sposobów:  

1) przesłać na adres Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: ul. Bażyńskiego 1A, 

Gdańsk 80-952, 

2) przesłać faxem na numer: 58 523 33 65, 

3) przesłać drogą mailową na adres: frugprzetargi@ug.edu.pl  

4) złożyć osobiście w Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, od poniedziałku do piątku  

w godzinach 07:00 – 15:00. 
 

UWAGA: Liczy się data wpływu oferty. 

 

VI. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania 

wariantowe nie będą rozpatrywane. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 
 

VII. KRYTERIA WYBORU: najniższa cena. Cena – 100%. Punkty zostaną obliczone według 

następującego wzoru: 

                              Cena brutto oferty najtańszej 
                            ------------------------------------------ x 100   =    ilość punktów 

                                     Cena brutto oferty badanej 
 

Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Maksymalna ilość 

punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium cena, 

wynosi 100. 
 

VIII. WYMOGI FORMALNE: zawarcie umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
 

IX. FORMA PŁATNOŚCI: zapłata należnej kwoty nastąpi po wykonaniu całości zamówienia 

(stwierdzonego protokołem) na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, płatnej 

przelewem w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

 UWAGA – protokół ma zawierać numery seryjne urządzeń. 
 

X. FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

1. Wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne 

lub budzą wątpliwości Fundacji. 

2. Uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie. 

3. Uznawania za nieważne ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego. 

4. Zmiany, modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert.  

O każdej zmianie, modyfikacji Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, 

mailto:frugprzetargi@ug.edu.pl


 

do których skierowano zapytanie ofertowe lub w przypadku zamieszczenia zapytania 

ofertowego na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Fundacji, zamieszcza stosowną informację 

na swojej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, 

przekazując swoje zapytanie pisemnie lub drogą elektroniczną lub faksem. 

6. Zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

7. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów,  

do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych. 

8. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych wcześniej ofertach podstawowych. 
 

XI. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCY przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: 

pisemnie lub drogą elektroniczną lub faksem. 
 

XII. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny. 

Zmiany będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie: 

1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji 

projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z 

innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego, 

2. wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na występowanie nadzwyczajnych 

warunków pogodowych (intensywne opady deszczu, śniegu, sztormy, itp.) nie pozwalających 

na wykonanie zamówienia lub występujących innych okoliczności (np.: trzęsienie ziemi, wojna, 

działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, warunki meteorologiczne oraz działania 

przyrody, dostawa sprzętu i materiałów zza granicy itp.) niezależnych od Wykonawcy pod 

warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas 

trwania okoliczności,  

3. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji 

prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 

4. dopuszcza się zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane: 

a) niedostępnością na rynku urządzenia wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania 

produkcji lub wycofania z rynku tego urządzenia, 

b) wprowadzeniem przez producenta nowej wersji produktu charakteryzującego  

się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane  

w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji urządzenia wskazanego w ofercie. 
 

XIII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego nie może udzielać zamówienia podmiotom 

powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji lub osobami 

wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: 



 

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. 

3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie  

o braku powiązań, o których mowa w ust. 1. 

4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 

XIV. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Adres do korespondencji:  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

     ul. Bażyńskiego 1A 

Gdańsk 80-952, godziny pracy 07:00-15:00 

 

Kontakt: Agnieszka Kleban,       tel. 58 523 33 73 

faks: 58 523 33 65               e-mail: frugprzetargi@ug.edu.pl 
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Opis przedmiotu zamówienia 

na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu sprzętu do prezentacji na potrzeby przygotowania  

i prowadzenia zajęć dydaktycznych w sali edukacyjnej i zajęć wyjazdowych Błękitnej Szkoły, składający 

się z elementów: 

 

1. telewizora LCD 75" (1 sztuka) – minimalne wymagania: 

Dane techniczne/Parametry telewizor LCD 

Ekran 75 cale/ 189, 16:9 

Format HD 4K Ultra HD 

Rozdzielczość 3840 x 2160 

Liczba głośników Co najmniej 2 

Moc głośników [W] Co najmniej 20 

Wi-Fi Tak 

System DLNA Tak 

Nagrywanie na USB Tak 

Liczba wejść HDMI Co najmniej 3 

Liczba wejść USB Co najmniej 2 

Kolor obudowy Czarny 

Wymiary bez podstawy Poniżej 110 x 180 x 40 cm 

Waga bez podstawy ≤40kg 

Klasa energetyczna  A lub B 

Roczne zużycie energii ≤350 kWh 

Zasilanie  220-240 V 50/60 Hz 

Gwarancja ≥24 miesiące 

 
 

2. ekranu ściennego zwijanego elektrycznie (1 sztuka) – minimalne wymagania: 

Dane techniczne/Parametry Ekran elektryczny 

Kolor kasety Biały 

Powierzchnia Matt White 

Powierzchnia robocza 240 x 240 cm 

Format ekranu 1:1 

Kąt odbicia 150 st. 

Pilot do sterowania Tak 

Gwarancja ≥24 miesiące 

 
 



 

 
3. projektora wraz z ekranem i uchwytem (2 sztuki) – minimalne wymagania: 

Dane techniczne/Parametry Projektor 

Kolor Czarny, biały lub czarno-biały 

Waga ≤3kg 

Technologia DLP 

Rozdzielczość 1920 x 1080 

Format 16:9 

Kontrast ≥12000 

Jasność ≥3000 ANSI 

Głośność pracy <33dB 

Żywotność lampy 5000h 

Moc lampy 190 -210 wat 

Typ lampy UHP 

Wysokość ≤32cm 

Szerokość  ≤12cm 

Głębokość ≤25cm 

Wbudowane głośniki Tak 

Moc głośników ≥2 W 

Pilot Tak 

Gwarancja ≥24 miesiące 

 

Dane techniczne/Parametry Ekran 

Ekran na statywie Tak 

Ekran zwijany ręcznie  Tak 

Powierzchnia Matt White 

Czarna ramka zwiększająca kontrast 
oglądanego obrazu 

Tak 

Powierzchnia robocza Od 200 x 151,3 cm do 205 x 155 cm 

Format ekranu 4:3 

Mechanizm eliminacji efektu Keystone Tak 

Waga ≤12,5 kg 

Gwarancja ≥12 miesiące 

 

Dane techniczne/Parametry Uchwyt na projektor 

Rodzaj uchwytu Sufitowy 

Kolor Biały 

Waga ≤ 3kg 

Kompatybilny ze wszystkimi 
standardowymi projektorami 

Tak 

Regulacja w płaszczyźnie 

poziomie  

360 ° 

Regulacja kata w pionie Co najmniej 90 ° 

Regulacja kata na boki Co najmniej 25 ° 

Wysokość ≥ 150 mm 



 

Obciążenie ≥10 kg 

Gwarancja ≥24 miesiące 

 
 

4. komputera stacjonarnego z monitorem, oprogramowaniem i wyposażeniem (klawiatura, 

mysz, kamerka itp.) (2 zestawy) – minimalne wymagania: 

Dane techniczne/Parametry Komputer stacjonarny 

Kolor Czarny 

Procesor 4-rdzeniowy, 4-wątkowy,  
osiągający wynik min. 7200 punktów w 
aktualnym rankingu CPU Benchmarks - 

PassMark 

Taktowanie procesora(GHz) 3.3 GHz 

Pozostałe parametry procesora 6 MB cache, 14 nm 

Pamięć operacyjna RAM 4 GB DDR3 

Dysk (pojemność) 500 GB (HDD) 

Interfejs dysku SATA 

Prędkość obrotowa 7200 obr/min 

Pozostałe parametry dysku 3.5 inch Serial ATA Hard Drive 

Karta graficzna Wbudowana zintegrowana HD 

Wideo porty VGA (15 pin D-Sub),  DisplayPort 

Interfejs sieciowy 1 x 10/100/1000 Mbit/s 

Karta dźwiękowa  Zintegrowana HD Audio 

Napęd optyczny DVD-RW 

Liczba portów USB 8 

W tym USB 3.0 2 

Pozostałe porty Słuchawki / Line-out,  Audio (Mikrofon),  RJ-45 

Zainstalowany system operacyjny Windows 7-10 (opcjonalnie) 

Gwarancja ≥24 miesiące 

 
 

Dane techniczne/Parametry Monitor 

Matryca typu LED, AMVA 

Przekątna ekranu 23,8" 

Format ekranu 16:9 

Nominalna rozdzielczość 1920 x 1080 

Częstotliwość odświeżania 75 Hz / 80 kHz 

Technologia synchronizacji Separate sync 

Wielkość plamki 0.275 mm 

Jasność 250 cd/m2 

Kontrast statyczny 3000:1 

Kontrast dynamiczny 12 000 000:1 

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni 

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 



 

Rodzaje wyjść / wejść  DC-in (wejście 
zasilania) 

1 

Wyjście na słuchawki 1 

DVI-D 1 

HDMI 1 

VGA 1 

Obrotowy ekran Tak 

Wbudowane głośniki Tak 

Regulacja wysokości Tak 

Regulacja pochylenia Tak 

 
 

Dane techniczne/Parametry Klawiatura 

Interfejs USB 

Komunikacja Przewodowa 

Zastosowana technologie Plug & Play 

Klawisz blokujący klawiaturę Tak 

Konstrukcja Składane nóżki, niski profil klawiszy 

Podłączenie do komputera USB 

 
 

Dane techniczne/Parametry Mysz 

Rodzaj Mysz optyczna 

Liczba przycisków 3 przyciski 

Kolor Czarny 

Komunikacja Przewodowa 

Interfejs USB 

Zastosowane technologie Plug & Play 

Dane techniczne/Parametry Kamerka 

Rozdzielczość 2560x1920 

Podłączenie do mikrofonu USB 

Mikrofon Tak 

 
  

5. komputera typu laptop wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem (4 sztuki) – minimalne 

wymagania: 

Dane techniczne/Parametry Komputer laptop 

Procesor 2 rdzenie, od 2.40 GHz do 3.00 GHz,  
4 MB cache, osiągający wynik min. 4000 

punktów w aktualnym rankingu CPU 
Benchmarks – PassMark 

Chipset Tak 

Pamięć RAM 8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) 



 

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 16 GB 

Liczba gniazd pamięci 2/0 

Dysk twardy 1000 GB SATA 5400 obr. 

Typ ekranu LED 

Przekątna ekranu 15,6" 

Rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) 

Karta graficzna  Zintegrowana HD 

Wielkość pamięci karty graficznej 2048 MB GDDR3 (pamięć własna) 

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna Tak 

Łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 

Local Area Network (LAN) 10/100/1000 Mbps 

Wireless Display (WiDi) Tak 

Bluetooth Tak 

VGA (D-sub) Tak 

HDMI Tak 

RJ-45 (LAN) Tak 

USB 2.0 Tak 

USB 3.0 Tak 

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Tak 

Czytnik kart pamięci Tak 

Bateria Minimum 4400 mAh, Li-Ion 
 lub minimalny czas działania baterii laptopa w 

normalnym trybie pracy ma wynosić 4h 
Zainstalowany system operacyjny Windows 7-10 professional 

Podświetlana klawiatura Tak 

Touchpad Tak 

Gwarancja ≥24 miesiące 

 
 

6. skanera (1 sztuka) – minimalne wymagania: 

Dane techniczne/Parametry Skaner 

Skanowanie – Rozdzielczość dpi 2400x2400 

Kodowanie koloru 48 bit 

Maksymalny format dokumentu A3 

Oprogramowanie Tak 

Wspierane systemy operacyjne Windows 7-Windows 10 

Interfejs USB 2.0 

Gwarancja ≥24 miesiące 

 
 

7. tabletu graficznego do rysowania (1 sztuka) – minimalne wymagania: 

Dane techniczne/Parametry Tablet 

Wymiar obszaru roboczego (dotyk) 224 x 140 mm 

Rozdzielczość 200 linii/mm (5080 DPI) 

Typ połączenia Bezprzewodowe / USB 



 

Typ rysika Bezbateryjne; bezprzewodowe; wyposażony 
w gumkę 

Poziomy nacisku 2048 

Typ produktu Tablet piórkowy 

Technologia Indukcja elektromagnetyczna 

Przyciski 8 x ExpressKey, Touch Ring – dotykowy 
pierścień 

Wielodotyk Tak 

Zasilanie USB 

Kolor Czarny 

Kompatybilność Mac OSX 10.6x, Windows 10, Windows 7, 
Windows 8, Windows Vista, Windows XP 

Gwarancja ≥24 miesiące 

 
8. urządzenia wielofunkcyjnego: kserokopiarka, drukarka laserowa i skaner (1 sztuka) – 

minimalne wymagania: 

Dane techniczne/Parametry Urządzenie wielofunkcyjne 

Szybkość kopiowania i druku  min. 25 str./ min mono i kolor 

Szybkie nagrzewanie  
pierwsza kopia  

max. 22s  
mono max. 8 s, kolor max. 10s 

Rozdzielczość optyczna  druku mono. 1200x1200 dpi 
kopii min. 600x600 dpi 

Zoom  25-400 % 

Kopiowanie wielokrotne 1-999 

Skaner sieciowy kolorowy TAK 

Szybkość skanowania Do 54 stron A4/ min mono i kolor 

Automatyczny odwracający podajnik 
dokumentów na min. arkuszy 

TAK 

Automatyczny dupleks TAK 

Interfejsy USB 2.0, gniazdo SD, Ethernet 
10/100/1000BaseTX 

TAK 

Dysk twardy min. 250 GB 

Sortowanie elektroniczne w kpl. lub z 
rozdzieleniem stron 

TAK 

Podawanie papieru: Min. 2x500 arkuszy w kasetach 

Obsługiwane formaty papieru A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 

Gramatura papieru 52-300g/m2 (jednostronnie), 52-169g/ m2 
(dupleks) 

Duży, kolorowy, dotykowy panel operatora z 
wyświetlaczem w języku polskim z czytnikiem 

USB/kart SD 

TAK 

Podstawa pod urządzenie TAK 

Gwarancja 36 miesięcy TAK 

Komplet tonerów czarny i kolorowy Tak 
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……………………………………………… 

     Wykonawca 

 
……………………………………………… 

           Adres 

 
……………………………………………… 
            nr telefonu, adres e-mail 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

ul. Bażyńskiego 1A 

80-952 Gdańsk 

 

O F E R T A  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 21/PBP/2016 z dnia 02.09.2016 r. na dostawę sprzętu 

komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych  

w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania 

informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych 

walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiam swoją ofertę: 

 

Całkowita cena za realizację całości zamówienia wynosi: 

……………………………………………………….. zł netto,  

słownie netto: …………………………………….…………………..złotych, 

 

w tym kwota podatku VAT…………………………….. zł 

słownie VAT ……………………………………………………..………złotych, 

 

……………………….…………………………… zł brutto,  

słownie brutto …………………………………………………….…….złotych, 

 

Wykonawca oświadcza, iż wskazana w ofercie cena jako cena ryczałtowa została prawidłowo 

skalkulowana i obejmuję wszelkie koszty realizacji zadania, wraz z kosztami transportu, instalacji 

urządzeń oraz ewentualnych kosztów związanych ze sprowadzeniem niezbędnych urządzeń  

z zagranicy. Wykonawca powinien przed sporządzeniem oferty sprawdzić dostępność tych urządzeń. 

 



 

Wykonawca oświadcza, że w ramach realizacji zamówienia będą wykorzystane następujące 

urządzenia. Dodatkowo Wykonawca wskaże w poniższym zestawieniu producentów, typy oraz 

dokładne modele oferowanych przez siebie urządzeń.  

 

 

 

…………………………………, dnia ………………………………. 

 

 

 

 

                                      ………………………………………………………… 
                                                Pieczątka i podpis oferenta 

Lp. Nazwa sprzętu Opis sprzętu Szt. 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Cena łączna 
brutto 

Gwarancja 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

Łączna cena zamówienia   
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O Ś W I A D C Z E N I E  O  B R A K U  P O W I Ą Z A Ń  Z  Z A M A W I A J Ą C Y M  
 

Dane oferenta: 
 
Nazwa: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby: 

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

Telefon/ faks: ………………………………………….       Adres e-mail: ..…………………………………………………………….. 

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

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia (21/PBP/2016) na dostawę sprzętu komputerowego  

i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej 

Szkoły w ramach realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-

edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, 

nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Fundacją Rozwoju Uniwersytetu 

Gdańskiego, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją 

Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Fundacji lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: 

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. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………… 
                 (data, podpis i pieczątka upełnomocnionego  
                                przedstawiciela Oferenta) 


