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………………………………………..………………. 
      (pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu) 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukującego na potrzeby realizacji spisów 

powszechnych PSR 2020 i NSP 2021” dot. Części II zamówienia 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa/Imię i nazwisko: …………….......................................................................................................................................... 

Siedziba/m-ce zamieszkania: ............................... kod .................... ul. ........................................................................... 

Województwo: .......................................................................................................................................................................... 

Nr telefonu/fax: ....................................................................................................................................................................... 

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

Osoba upoważniona do kontaktów: ............................................ tel. ................................e-mail: ………………………….. 

 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Zakup i dostawa sprzętu 

komputerowego oraz drukującego na potrzeby realizacji spisów powszechnych PSR 2020 i NSP 2021” 

zobowiązujemy się zrealizować Część II zamówienia za: 

kwotę netto ……………………………………………………..…. zł 

(słownie zł: ………………………………………………………………………….………….…………………………………………………….) 

podatek VAT …….… % w wysokości ……………………………………………………..…. zł 

(słownie zł: …….…………………………………………………………………………………………………………..….………………………...) 

kwotę brutto ……………………………………………………..…. zł 

(słownie zł: ……………………..…………………………………………………………………………….………………………..……………). 

 

Część II zamówienia – sprzęt drukujący 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

podstawowego 

Ilość 

szt. 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto                   

(kol. 3 x kol.4) 

Wartość 

podatku VAT 

Wartość brutto               

(kol. 5 + kol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Drukarka typu 1 2     

2 Drukarka typu 2 2     

Razem x x    
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Zaoferowany sprzęt drukujący spełnia następujące warunki techniczne: 
 

1. Drukarka typu 1: ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa i model drukarki 

 

Minimalne parametry Opis oferowanego towaru                             
(wypełnia Wykonawca) 

 
Typ 

 
Drukarka A4, laserowa, sieciowa, kolorowa, 
wielofunkcyjna, wolnostojąca z funkcją 
bezpiecznego wydruku. 
 

X 

 
Prędkość druku 

strony A4 

 
a) Minimum 25 str./min w czerni, 
b) Minimum 25 str./min w kolorze. 

 

 
Prędkość wydruku w czerni: 
………………………………...…………. 

 

Prędkość wydruku w kolorze: 
………………………………………..…. 
 

 
Dupleks 

 
Moduł automatycznego druku dwustronnego 
wbudowany w standardzie przez producenta 
urządzenia. 

 
Druk dwustronny: tak/nie* 
 

 
*skreślić niewłaściwe 

 
Wyświetlacz 

 
Panel operatora wyposażony w dotykowy 
wyświetlacz LCD. 

 
Wyświetlacz LCD dotykowy: 
tak/nie* 
 
*skreślić niewłaściwe 

 
Interfejsy 

 

a) Wbudowane w standardzie przez 
producenta urządzenia: 
 USB co najmniej 2.0,  
 Gigabit Ethernet. 

b) Sprzęt nie może być wyposażony fizycznie  
w żaden moduł komunikacji radiowej typu 
WiFi, Bluetooth, NFC itp. lub musi 
umożliwiać skuteczną blokadę tej opcji  
z poziomu administratora. 
 

 
 
Interfejs USB: tak/nie* 
 
Interfejs Gigabit Ethernet: 
tak/nie* 
 
Brak komunikacji radiowej 
lub możliwość jej 
zablokowania: tak/nie* 
 
 
*skreślić niewłaściwe  

 
Jakość druku 

  
Rozdzielczość druku: 
 w czerni minimum 1200 x 600 dpi, 
 w kolorze minimum 1200 x 600 dpi. 

 

 
Rozdzielczość w czerni: 
 

……………………………………. 
Rozdzielczość w kolorze: 
 

……………………………………. 

 
Podawanie papieru 

 
a) Minimalna pojemność papieru: 2 000 

arkuszy o gramaturze 80g/m2, 
b) Urządzenie musi być wyposażone w co 

najmniej 1 podajnik ręczny i co najmniej  
2 podajniki automatyczne. 

 
Pojemność pojemników 
papieru: ………….. arkuszy 
 
Ilość podajników ręcznych: …. 

 
Ilość podajników 
automatycznych: ..…………………. 
 
*skreślić niewłaściwe 

 
Skanowanie 

 
a) Rozdzielczość skanowania co najmniej  

600 x 600dpi, 
b) Możliwość skanowania bezpośrednio do 

pamięci USB oraz z wykorzystaniem 
protokołów: SMB, FTP, FTPS. 
 

 
Rozdzielczość skanera: 
………………………………………. 
Skanowanie do: 
SMB: tak/nie* 
FTP: tak/nie* 
FTPS: tak/nie* 
USB: tak/nie* 
 
*skreślić niewłaściwe 
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Minimalne parametry Opis oferowanego towaru                             
(wypełnia Wykonawca) 

 
Wydajność 

 
Maksymalne miesięczne obciążenie według 
producenta urządzenia minimum do 100 000 
stron. 

 
Maksymalne miesięczne 
obciążenie:  

 
………………………………………. 
 

 
Bezpieczny wydruk 

 
Oferowany sprzęt musi umożliwiać korzystanie  
z funkcji bezpiecznego drukowania z użyciem 
kodu PIN użytkownika. 

 
Bezpieczne drukowanie 
z użyciem kodu PIN 
użytkownika: tak/nie* 
 
*skreślić niewłaściwe 

 
Eksploatacja 

 
a) Rozdzielny moduł bębna i tonera; nie 

dopuszcza się urządzeń  wyposażonych  
w toner zintegrowany z bębnem, 

b) Do każdego egzemplarza urządzenia 
Wykonawca musi dostarczyć komplet 
oryginalnych fabrycznie nowych materiałów 
eksploatacyjnych producenta 
pozwalających na wydrukowanie minimum 
20 000 stron. 
 

Rozdzielny moduł bębna 
i tonera: tak/nie* 
 
Komplet oryginalnych, 
fabrycznie nowych materiałów 
eksploatacyjnych na min.  
20 000 stron: tak/nie* 
 
 
 
*skreślić niewłaściwe 

 
Zasilanie 

 
a) Możliwość pracy w sieci elektrycznej 

jednofazowej 220–240VAC, częstotliwość 
50/60Hz +/- 2%, 

b) Kabel zasilający z wtykiem europejskim o 
długości minimum 1,8 m. 

 
Kabel zasilający o długości 
min. 1,8 m: tak/nie*  

 
 

 
*skreślić niewłaściwe 

 
Kompatybilność z 

systemami 
operacyjnymi 

 
Wymagana jest pełna kompatybilność oraz 
dostęp do sterowników pozwalających na 
zainstalowanie i pracę drukarki w poniższych 
systemach operacyjnych: 
 Windows 10 Pro (32-bit & 64-bit), 
 Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 

(64-bit). 

 
Kompatybilność i sterowniki 
do: 
Windows 10 Pro (32-bit i 64-
bit): tak/nie* 
Windows Server 2008R2: 
tak/nie* 
Windows Server 2012/R2: 
tak/nie* 
 

*skreślić niewłaściwe 
 

Certyfikaty 
 
Oferowane urządzenie musi: 
 posiadać deklarację zgodności CE, 
 spełniać wymogi standardu ENERGY STAR. 

Deklaracja CE: tak/nie* 
 

Wymogi ENERGY STAR: tak/nie*   
 
 

*skreślić niewłaściwe 
 

2. Drukarka typu 2: ..……………………….…………………………………………………………………………….………………………………… 
Nazwa i model drukarki 

 

Minimalne parametry 
Opis oferowanego towaru                             

(wypełnia Wykonawca) 
 

Typ 
 
Drukarka A4, laserowa, sieciowa, kolorowa, 
wielofunkcyjna. 
 

X 

 
Prędkość druku 

strony A4 

 
a) Minimum 30 str./min w czerni, 
b) Minimum 25 str./min w kolorze. 

 
Prędkość wydruku w czerni: 
…………………………………….……. 

 

Prędkość wydruku w kolorze: 
……………………………………………. 
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Minimalne parametry Opis oferowanego towaru                             
(wypełnia Wykonawca) 

 
Dupleks 

 
Moduł automatycznego druku dwustronnego 
wbudowany w standardzie przez producenta 
urządzenia. 

 
Druk dwustronny: tak/nie* 
 

 
*skreślić niewłaściwe 

 
Interfejsy 

a) Wbudowane w standardzie przez producenta 
urządzenia: 
 USB co najmniej 2.0,  
 Gigabit Ethernet. 

b) Sprzęt nie może być wyposażony fizycznie  
w żaden moduł komunikacji radiowej typu 
WiFi, Bluetooth, NFC itp. lub musi umożliwiać 
skuteczną blokadę tej opcji z poziomu 
administratora. 

 
Interfejs USB: tak/nie* 
 
Interfejs Gigabit Ethernet: 
tak/nie* 
 
Brak komunikacji radiowej 
lub możliwość jej 
zablokowania: tak/nie* 
 
 
*skreślić niewłaściwe 

 
Jakość druku 

 
Rozdzielczość druku: 
 w czerni minimum 1200 x 600 dpi, 
 w kolorze minimum 1200 x 600 dpi. 

 
Rozdzielczość w czerni: 
 

……………………………………. 
Rozdzielczość w kolorze: 
 

  ……………………………………. 
 

Podawanie 
papieru 

 
a) Podajnik automatyczny pozwalający pomieścić 

co najmniej 250 arkuszy papieru A4, 
b) Urządzenie musi być wyposażone w co 

najmniej 1 podajnik ręczny i co najmniej  
1 podajnik automatyczny. 
 

 
Pojemność pojemników 
papieru: ………….. arkuszy 
 
Ilość podajników ręcznych: ..… 

 
Ilość podajników 
automatycznych: ………………… 
 
*skreślić niewłaściwe 

 
Skanowanie 

 
Rozdzielczość skanowania minimum 600 x 600 dpi. 
 

 
Rozdzielczość skanera: 
………………………………… 

 
Eksploatacja 

 
a) Rozdzielny moduł bębna i tonera; nie 

dopuszcza się urządzeń  wyposażonych  
w toner zintegrowany z bębnem,  

b) Do każdego egzemplarza urządzenia 
Wykonawca musi dostarczyć komplet 
oryginalnych fabrycznie nowych materiałów 
eksploatacyjnych producenta pozwalających 
na wydrukowanie minimum 3 000 stron. 

 
Rozdzielny moduł bębna 
i tonera: tak/nie* 
 
Komplet oryginalnych, 
fabrycznie nowych materiałów 
eksploatacyjnych na min.  
3 000 stron: tak/nie*  
 
 
*skreślić niewłaściwe 

 
Wydajność 

 
Maksymalne miesięczne obciążenie według 
producenta urządzenia minimum do 40 000 stron. 

 
Maksymalne miesięczne 
obciążenie:  

………………………………………. 
 

 
Kompatybilność  

z systemami 
operacyjnymi 

 
Wymagana jest pełna kompatybilność oraz dostęp 
do sterowników pozwalających na zainstalowanie  
i pracę drukarki w poniższych systemach 
operacyjnych: 
 Windows 10 Pro (32-bit & 64-bit), 
 Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2012 R2  

(64-bit). 
 

Kompatybilność i sterowniki 
do: 
Windows 10 Pro (32-bit  
i 64-bit): tak/nie* 
Windows Server 2008R2: 
tak/nie* 
Windows Server 2012/R2: 
tak/nie* 
 
*skreślić niewłaściwe 

 
Zasilanie 

 
a) Możliwość pracy w sieci elektrycznej 

jednofazowej 220–240VAC, częstotliwość 
50/60Hz +/- 2%, 

b) Kabel zasilający z wtykiem europejskim  
o długości minimum 1,8 m. 
 

 
Kabel zasilający o długości 
min. 1,8 m: tak/nie*  

 
 

 
*skreślić niewłaściwe 
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Minimalne parametry Opis oferowanego towaru                             
(wypełnia Wykonawca) 

 
Certyfikaty 

 
Oferowane urządzenie musi: 
 posiadać deklarację zgodności CE, 
 spełniać wymogi standardu ENERGY STAR. 

 

 
Deklaracja CE: tak/nie* 

 
Wymogi ENERGY STAR: 
tak/nie*   

 
*skreślić niewłaściwe 

 

2. Zamawiający w ramach zamówienia zakupi 2 drukarki typu 1 (format A4, laserowa, sieciowa, 
kolorowa, wielofunkcyjna, wolnostojąca, z funkcją bezpiecznego wydruku) i 2 drukarki typu 2 (format 
A4, laserowa, sieciowa, kolorowa i wielofunkcyjna). 

3. Oświadczam, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzielam …………..* miesięcznej bezpłatnej 
gwarancji, której termin liczony będzie od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego. 

4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu termin składania 
ofert. 

5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do 15 dni od daty zawarcia umowy. 
6. Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6B do SIWZ. 
7. Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, zamieszczonymi w SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne 
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

8. Zamówienie wykonam sam/wykonanie następujących części zamówienia powierzę 
podwykonawcom** 
….……………………………………………………………….………………………….………………………………….………………….................
..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
….……………………………………………………………….………………………….………………………………….………………….................
..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

9. Oświadczam, że wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6B do SIWZ został przeze mnie zaakceptowany 
i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam, że oferta i złożone wraz z nią dokumenty**: 
a) Nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
b) Zawierają informacje stanowiące tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które w postaci dokumentów złożono w oddzielnym opakowaniu. 
11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

a) ……………………………………………………………….. 
b) ……………………………………………………………….. 
c) ……………………………………………………………….. 
d) ……………………………………………………………….. 
e) ……………………………………………………………….. 

 
 
 

…………………, dnia…………………            ……….……………………………………………  
                                                                                  (pieczątka imienna  
            i podpis osoby upoważnionej) 

  
 
 
 
*) należy wpisać liczbę miesięcy, na jaką Wykonawca udziela gwarancji 
**) niepotrzebne skreślić 


