
Załącznik nr 1 
 

Szczegółowa charakterystyka sprzętu i oprogramowania 
 – opis przedmiotu zamówienia 

 
dla Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich  

04-110 Warszawa, ul. Majdańska 30/36 
 

 

KOMPUTER 
STACJONARNY 

Zainstalowany procesor 
Intel® Core™ i3-8100 Processor (6M Cache, 
3.60 GHz)  

System operacyjny Microsoft® Windows 10 Pro PL 64-bit  

Chipset płyty głównej Intel® B360  

Rodzaj pamięci DDR4-2400  

Pamięć zainstalowana (GB) 8 

Ilość gniazd pamięci / wolne 4 / 2 

Zamontowany dysk HDD 

Pojemność dysku 1 TB 

Napęd optyczny wbudowany DVD-RW 

Wbudowana karta graficzna Intel® UHD Graphics 630  

Złącza video 

VGA (D-sub); 
DVI; 
HDMI  

Wbudowane Audio 8 Ch HD Audio ALC887  

Łączność LAN 1 Gbps  

Klawiatura  
złącze PS/2; standardowa z membraną chroniącą 
przed zalaniem 

Mysz  
optyczna, 3 przyciski, rozdzielczość czujnika: co 
najmniej 1000; kółko do przewijania 

Złącza i porty komunikacyjne 

USB 3.0 x 6; 
USB 2.0 x 2; 
Port PS/2  

Złącza PCI na płycie głównej 
1x PCI-e x16; 
2x PCI-e x1  

Moc zasilacza 350 W  

Informacje dodatkowe 
złącza wewnętrzne: 1xCOM, 1xLPT, 1xTPM,; 
Funkcjonalność TPM2.0 - Intel® PTT  

Okres gwarancji 36 m-cy 

Ilość sztuk 21 



MONITOR 

Typ matrycy  TN/TFT 

Rodzaj podświetlania  LED 

Przekątna ekranu  23 cala / 54,6 cm 

Proporcje wymiarów matrycy  16:9 

Czas reakcji  5 ms 

Jasność [cd/m2]  min 250 

 
Rozdzielczość podstawowa  

1920 x 1080 Full HD 

Współczynnik kontrastu  przynajmniej 1000:1 

Liczba wyświetlanych kolorów  min. 16,5 mln 

Wyjście sygnału  VGA,HDMI 

Wbudowane głośniki  Opcjonalnie 

Wyposażenie  
instrukcja obsługi, kabel zasilający, karta 
gwarancyjna 

Gwarancja  3 lata 

Ilość 1  



Załącznik nr 2 
 

               ......................................................... 
(miejscowość i data) 

............................................................ 
(nazwa i adres Sprzedawcy) 
tel.: ..................................................... 
fax.: ..................................................... 
mail.: …………………………………............... 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

Miasto Stołeczne Warszawa 

00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5 

NIP 525-22-48-481 

 

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich 

04-110 Warszawa, ul. Majdańska 30/36 

 
 Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego (postępowanie ZSZ.225/03/2018), zgodnie z wymaganiami określonymi 
w zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia oświadczamy, iż: 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia w niżej podanych cenach: 

L.p. Nazwa zadania 
Cena 

jednostkowa  
NETTO 

Podatek VAT 
0 % 

Cena 
jednostkowa 

BRUTTO 

Ilość sztuk  
Wartość BRUTTO 

Okres 
gwarancji 

1. 

 
Komputer stacjonarny  
……………………………………………………..……… 
 

0 %  21    

2. 
Monitor 
……………………………………………………………. 

0%  1    

RAZEM:       

 
Wartość zamówienia słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



str.1 formularza oferty 

 
Termin realizacji zamówienia: ........................................................................................................................ 
 
2. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, gotowy do użytkowania i nie wycofany z rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo 

dla życia i zdrowia użytkowników, pozostaje własnością Sprzedawcy i nie jest obciążony prawem na rzecz osób trzecich, oraz posiada parametry 
techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Kupującego w niniejszym zapytaniu. 

3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz stanowiącymi jego integralną część załącznikami i nie wnosimy do wymienionych 

dokumentów zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas od złożenia oferty do otrzymania zamówienia. 
6. W przypadku przyznania nam realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do podpisania zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Kupującego 

oraz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 
7. Załącznikami do oferty są n/w dokumenty: 

1) ....................................................................................................... 
2) ....................................................................................................... 
3) ....................................................................................................... 
4) ....................................................................................................... 

 
 

     
 

.......................................................... 
podpis upełnomocnionego(nych) 
przedstawiciela Sprzedającego 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

str. 2 formularza oferty 
 



 

Załącznik nr 3 

 

 
 
……………………………………………………….. 
                                   Pieczęć Sprzedawcy 

 
 
 

O ś w i a d c z e n i e 
 

Ja/my niżej podpisany/ni  

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

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

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa i adres Sprzedawcy) ………………………………………..……………………….…... 

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

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

Oświadczam/my , że  

1) posiadam/posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadam/posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia; 

3) znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4) zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)  nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

 

 

 
 
 
..............................., dn. .........................                .................................................................................... 

(Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania 

Sprzedawcy (pieczątki) 
 
 
 
 
 

 
 
 


