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Cyców dn. 28 październik 2016r. 
 
 

 

Zapytanie ofertowe  

 

 

Dotyczące: Dostawa komputera, routera oraz oprogramowania na potrzeby 

funkcjonowania biura LGD „Polesie” 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na 

„Dostawa komputera, routera oraz oprogramowania” 

L.p. Nazwa zadania Ilość Opis zadania 

1 Komputer przenośny 1 szt. Komputer przenośny z systemem operacyjnym 

2 Program antywirusowy 1 szt. Program antywirusowy 

3 Oprogramowanie biurowe 1 kpl. Oprogramowanie pakietu Office – edycja 

tekstu, arkusz kalkulacyjny 

 

 

 

4 Router bezprzewodowy 

 

 

 

1 szt. 

Router bezprzewodowy o mocy nadajnika 20 

dBm i zasięgu przewodowym 

10/100/1000BaseT. 

Przeznaczenie: DSL, Ethernet. 

1xUSB 

Gwarancja producenta 24 miesiące. 

 

5 Mysz bezprzewodowa 1 szt. Mysz bezprzewodowa optyczna z ilością 3 

przycisków. 

Gwarancja 24 miesiące. 

6 Listwa zasilająca 2 szt. Listwa zasilająca z ilością 5 gniazd 

uziemionych o długości 2m. 
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Szczegółowy opis zadań: 

Zadanie 1.  Notebook (1 szt.) 

Ekran Typ matrycy: TFT Full-HD (LED), 

Przekątna ekranu: min.15,6"  

Rozdzielczość: max. 1920x1080 

Procesor i5-5200U 

Pamięć RAM Min. 8GB (DDR3, min.1600MHz) 

Pamięć 

masowa 

Dysk HDD 1TB, SATA III 

 

Karta graf. Zintegrowana Intel HD 

Wyposażenie 

multimedialne 

Karta dźwiękowa, 

- wbudowane głośniki  

- wbudowany mikrofon  

- wbudowana kamera  

Wymagania 

dodatkowe 
1.Wbudowane porty i złącza:  

-USB min.3 szt. w tym min.1xUSB 3.0 

-RJ45  

-VGA, HDMI 

-czytnik kart pamięci 

-Bluetooth 

-Czytnik linii papilarnych 

2.Torba na laptop 

 

System 

operacyjny 

Windows 7 Prof.  64 bit PL / Windows 10 Pro 64bit PL 

Gwarancja Minimum 36 miesiące:  

-gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - 

do końca następnego dnia roboczego 

 

Zadanie 2. Program antywirusowy (licencja na 1 komputery min. na 1 rok) 

- Program musi zapewnić ochronę przed różnego typu zagrożeniami komputerowymi, 

zarówno znanymi, jak i dotąd niezidentyfikowanymi, zabezpieczyć przed wirusami, końmi 

trojańskimi, robakami internetowymi czy programami szpiegującymi 

 

Zadanie 3. Oprogramowanie biurowe (licencja na 1 komputer bezterminowa) 

- Pakiet ma umożliwić edycję tekstów, obliczenia na arkuszu kalkulacyjnym, tworzenie 

prezentacji oraz zarządzanie pocztą elektroniczną i kontaktami. Dokumenty muszą zachować 

pełną zgodność formatowania z dokumentami tworzonymi przez Microsoft Office 2016. 

 

Zadanie 4. Router bezprzewodowy ( 1szt.) o mocy nadajnika 20 dBm i zasięgu 

przewodowym 10/100/1000BaseT. Przeznaczenie: DSL, Ethernet. 1xUSB 

Gwarancja producenta 24 miesiące. 
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Zadanie 5. Mysz bezprzewodowa optyczna z ilością 3 przycisków. Gwarancja 24 miesiące. 

Zadanie 6. Listwa zasilająca z ilością 5 gniazd uziemionych o długości 2m. 

 

 

Termin wykonania Zamówienia: 14 listopada 2016r. 

 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr. 1 w siedzibie 

Zamawiającego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” ul. Nowa 1, 21-070 

Cyców lub mailowo na adres: biuro@lgdpolesie.pl do dnia 03.11.2016r. do godz. 1200. 

 

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 

zamawiającego lub telefonicznie.  

 
Kryterium oceny ofert:  
Cena - 100% 
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Zał. nr. 1 

 

 

 

………………… dn. ………………….. 

………………………..……..              
 (imię i nazwisko) 

………………………………   

………………………………  
  (adres zamieszkania)     

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

w nawiązaniu do zapytania ofertowego pod nazwą Dostawa komputera, routera oraz 

oprogramowania na potrzeby funkcjonowania biura LGD „Polesie” 

 

Oświadczam/y, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym 

zapytaniem ofertowym  za cenę ryczałtową 
 

Netto: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Słownie: …………………………………………………………………………………….. 

 

Podatek VAT% .................................................................... 

 

 

Brutto: …………………………………………………………………………………….……. 

 

Słownie: …………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

.................................................. 

                 (podpis i pieczęć imienna) 

 


