
 

 

 

Załącznik nr 1 do Specyfikacji 

 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A 

ul. M.C. Skłodowskiej 1,  

18-400 Łomża 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Ja(my) niżej podpisany(i) ………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………. 

w odpowiedzi na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów 

przenośnych na potrzeby projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów 

z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. „Innowacyjne rozwiązania 

na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 

realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalanego S.A. w Łomży, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferuję(emy)  wykonanie przedmiotu zamówienia za 

cenęwskazanąą w tabeli poniżej. Oświadczamy, że cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji Umowy: 

 

Opis 
przedmiotu 

zamówienia 

Producent Model Ilość 
Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto  
(kol. 4 x kol. 5) 

Stawka 
podatku 

VAT 

Wartość 
podatku VAT 

Wartość brutto  
(kol. 6 + 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Komputer 

przenośny 
  230      

 

 

Oświadczamy, że dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy w terminie …….… dni  od dnia zawarcia Umowy 

 

 
Potwierdzenie spełnienia warunków minimalnych wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia: 

 

 

Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne 

OFEROWANY 

producent / model / wersja 

Spełnia 

(tak/nie 

Procesor Co najmniej 2 rdzeniowy procesor osiągający w teście 

Passmark CPU Mark średni wynik nie mniejszy niż 850 

punktów osiągający podczas pracy 1.6GHz 

  

Matryca 

 

Przekątna co najmniej 15,6” cali    

Minimalna rozdzielczość HD 1366 x 768   

Typ LED   

Pamięć RAM Minimum 4 GB    

Dysk twardy HDD minimum 500 GB   

Napęd 

optyczny 

DVD-RW   

Karta 

graficzna 

Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć 

RAM systemu dynamicznie przydzieloną na potrzeby 

grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z 

możliwością dynamicznego przydzielania pamięci.  

Obsługujące funkcje: 

- minimum DirectX 11 

- minimum OpenGL 4 

Karta graficzna musi umożliwiać wyświetlanie obrazu o 

rozdzielczości co najmniej 1366x768 pikseli. 

  

Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa   

Wbudowane głośniki stereo   

Wbudowany mikrofon   

Łączność Bluetooth   

 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

 
 

pieczęć Wykonawcy 



 

Wi-Fi 802.11 standard minimum b/g/n   

LAN minimum 10/100 Mbps Ethernet   

Rodzaje 

wyjść/wejść 

DC-in (wejście zasilania) z zasilaczem firmowym   

HDMI   

RJ-45 (LAN)   

Minimum 1 x USB 2.0 Type-A   

Minimum 1 x USB 3.0 Type-B   

Wejście słuchawkowe   

Wyjście mikrofonowe   

Kamera 

internetowa 

Wbudowana   

Pozostałe 

standardy 

Wydzielona klawiatura numeryczna    

System 

operacyjny 

Microsoft Windows 10 64-bit w polskiej wersji 

językowej  posiadający co najmniej te same 

funkcjonalności, umożliwiający pracę z aplikacjami 

niezbędnymi do realizacji projektu tj. SCRATCH i 

BigBlueButton, obsługi filmów, prezentacji 

multimedialnych, prostych operacji graficznych, 

umożliwiający uruchamianie przeglądarki internetowej 

Internet Explorer i wykorzystanie jej pełnej 

funkcjonalności lub równoważny –przez równoważność 

Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada 

wskazany system operacyjny, 

  

Bateria  Bateria pozwalająca na nieprzerwaną pracę przez 

minimum 3 godziny.  

  

Certyfikaty i 

standardy  

Deklaracja zgodności CE  

Energy Star 

  

Oprogramowa

nie  

Dostarczony sprzęt musi posiadać zainstalowane aktualne 

oprogramowanie w języku polskim – Scratch (w 

najnowszej dostępnej wersji) wraz z bezterminową 

licencją na użytkowanie  

  

W zestawie Torba dostosowana do oferowanego komputera   

Mysz bezprzewodowa   

 

 

 

Łączna ryczałtowa cena oferty brutto wynosi (liczbą): 

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

 

1) Oświadczam/y, że należymy/nie należymy do małych lub średnich przedsiębiorstw, 

2) Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z Klauzulą dotyczącą przetważania danych osobowych oraz 

wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
[1]

 wobec osób 

fizicznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, 

3) Oświadczam/y, że: 

1. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonam(y) na warunkach i w terminie określonych 

w Specyfikacji oraz wzorze umowy. 

2. Udzielam(y) gwarancji jakości na dostarczone komputery przenośne. 

3. W cenie mojej (naszej) oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

4. Zapoznałem/am/liśmy się z treścią Specyfikacji i nie wnoszę(imy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) 

warunki w niej zawarte. 

5. Akceptuję(emy) treść wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Specyfikacji i zobowiązuję(emy) się 

w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji. 

7. Oświadczam(y), że wykonanie części dostaw będących przedmiotem zamówienia powierzę(ymy) n/w 

podwykonawcom: 

– w części zamówienia dotyczącej ……………………….…… – podwykonawcy: ……………...……………, 

*w przypadku nie powierzenia żadnej z części zamówienia podwykonawcom punkt 7 należy pozostawić 

niewypełniony. 

Świadom(i) odpowiedzialności karnej oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 

i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 



 

 

 

 

____________________, dn. ____________ 

 

 

____________________________________  
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy) 



 

Załącznik nr 2 do Specyfikacji  
 
 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĘCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę komuterów 

przenośnych na potrzeby projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli 

i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś 

priorytetowa: III. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie: 3.2 

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej realizowanego przez Agencję Rozwoju 

Regionalanego S.A. w Łomży, oświadczam(y), że: 

1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego (ych) podmiotu (ów): 

1) ……………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………… 

i przedkładam wraz z ofertą zobowiązanie tego (ych) podmiotu (ów) do oddania mi (nam) do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone zgodnie z 

Załącznikiem nr … do Specyfikacji. 

 
*w przypadku nie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, punkt 2 należy pozostawić 

niewypełniony. 

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i 

faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty ( art. 297 k.k. ). 

 
 

 

____________________, dn. ____________ 

 

 

____________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

 
 

pieczęć Wykonawcy 



 

 
Załącznik nr 3 do Specyfikacji 

 
 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 

 

I. DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę komputerów 

przenośnych na potrzeby projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli 

i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś 

priorytetowa: III. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie: 3.2 

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej realizowanego przez Agencję Rozwoju 

Regionalanego S.A. w Łomży, oświadczam (y), że: 

1. podlegam/nie podlegam* wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 22) 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579 

2. podlegam/nie podlegam* wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

3. zachodzą w stosunku do mnie (nas) przesłanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt …………** lub ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych i jednocześnie wyjaśniam, że – w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych podjąłem (ęliśmy) 

następujące środki (PROCEDURA SELF-CLEANING)***: ............................................................ 

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

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

Na potwierdzenie powyższego załączam do oferty n/w dowody: 

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

 

 

 

____________________, dn. ____________ 

 

 

____________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

 
 

pieczęć Wykonawcy 



 

 

* – niepotrzebne skreślić, 

** – jeżeli dotyczy – wskazać podstawę prawną wykluczenia (spośród punktów 13) – 14), 16) – 20) art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

*** – jeżeli Wykonawca nie korzysta z procedury SELF-CLEANING, punkt 3 należy pozostawić niewypełniony. 



 

 

II. DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 

POLEGA WYKONAWCA 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę komputerów 

przenośnych na potrzeby projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli 

i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś 

priorytetowa: III. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie: 3.2 

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej realizowanego przez Agencję Rozwoju 

Regionalanego S.A. w Łomży, oświadczam (y), że podmiot (y), na którego (ych) zdolnościach lub 

sytuacji polegam, wskazany (e) przeze mnie (nas) w pkt 2 Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Specyfikacji), podlega/nie podlega* 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

____________________, dn. ____________ 

 

 

____________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

III. DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY (CÓW) NIEBĘDĄCEGO (YCH) PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI POLEGA WYKONAWCA 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę komputerów 

przenośnych na potrzeby projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli 

i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś 

priorytetowa: III. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie: 3.2 

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowe realizowanego przez Agencję Rozwoju 

Regionalanego S.A. w Łomży, oświadczam (y), że podmiot (y), będący (e) podwykonawcą (ami), 

wskazany (e) przeze mnie (nas) w pkt 7 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Specyfikacji), 

podlega/nie podlega* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

____________________, dn. ____________ 

 

 

____________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 

na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 



 

 

 

 

____________________, dn. ____________ 

 

 

____________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 
* – niepotrzebne skreślić



 

Załącznik nr 4 do Specyfikacji 
 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę komputerów 

przenośnych na potrzeby projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli 

i uczniów z podregionu łomżyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś 

priorytetowa: III. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Działanie: 3.2 

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej realizowanego przez Agencję Rozwoju 

Regionalanego S.A. w Łomży, oświadczam(y), że: 

1. nie należę(ymy) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 

2. należę(ymy) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)* i 

jednocześnie przedkładam(y) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

1) ……………………………...... 

2) ……………………………….. 

3) ……………………………….. 

4) ……………………………….. 

5) ……………………………….. 

6) ……………………………….. 

7) ……………………………….. 

8) ……………………………….. 

9) ……………………………….. 

10) ……………………………….. 

 
 
 

 

____________________, dn. ____________ 

 

 

____________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
 

pieczęć Wykonawcy 

 

 
 

pieczęć Wykonawcy 



 

Załącznik nr 5 do Specyfikacji 

 

 

 

 

 
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU  

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

 

zobowiązuję(my) się do oddania na rzecz: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 

 

 

z którym łączy mnie stosunek: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(charakter stosunku łączącego oba podmioty) 

 

 

do dyspozycji niezbędnych zasobów, tj.:* 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(rodzaj i zakres udostępnionych zasobów) 

 

do realizacji zadania publicznego pod nazwą: 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zadania) 

 

 

w sposób: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(sposób udostępniania zasobów) 

 

 

na okres: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(okres, na jaki udostępnione są zasoby) 

 
 

w zakresie powierzonych do wykonania czynności 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać rodzaj i zakres powierzonych do wykonania czynności) 

 

…………………………………………………….    ………………………………………………………. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)     (podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

 
* – wymienić zasoby: 

– zdolności techniczne lub zawodowe, 

– sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 

  

 

 
 

pieczęć podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby 


