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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
zakup i dostawę  zestawu komputerowego dla Teatru Rampa na Targówku 

 
Teatr Rampa na Targówku  

 ul. Kołowa 20  
03-536 Warszawa 

 
 
Oferujemy wykonanie całości zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w Zaproszeniu 
do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  zakup i dostawę  zestawu 
komputerowego dla Teatru Rampa na Targówku 

FORMULARZ OFERTY 
 

Wykonawca składający ofertę: 
 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
TELEFON……………….……………….…..E-MAIL……………………………………... 
REGON:………………………………….…  NIP: ………………………...………………… 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 
………………………………………..……tel: ………….lub adres e-mail:………….……………….. 
Jednocześnie oświadczamy, że: 
 
1. zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi 

w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz zgodnie z złożoną przez nas ofertą; 
2. zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy 
3. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Teatru Rampa na Targówku, 
4. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
5. zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz ze wzorem 

umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń i w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do 
zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego; 

6. wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 
……………………………………………………………………… 
e-mail:  ……………………….. tel./fax: ………………………………………….. 

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 
……………………………………………………. 

8. Oferta została złożona na……………… kolejno ponumerowanych stronach. 
9. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty: 

a) ....................................................................................................... 
b) ....................................................................................................... 
c) ....................................................................................................... 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i 
faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 
* CENA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia  

 

                 ………………………….. r.          ..............................................................................  
  Podpis i pieczęć  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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L.P. Przedmiot zamówienia komplet Cena 
netto 

Cena 
brutto 

1. 1. Komputer stacjonarny Mac Mini – 1 szt. 
- procesor Apple M1 
- 8-rdzeniowe CPU z 4 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami 
energooszczędnymi 
- 8-rdzeniowe GPU 
- 16-rdzeniowy system Neural Engine 
- 8 GB zunifikowanej pamięci RAM 
- Pamięć masowa SSD 512 GB 
- Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm 
- Grubość 3,6 cm 
- Szerokość 19,7 cm 
- Długość 19,7 cm 
- Masa 1,2 kg 
2. Monitor dotykowy – 1 szt. 
- przękątna 21,5” 
- rozdzielczość FullHd 
- matryca dotykowa pojemnościowa 
- gniazdo HDMI 
- kompatybilny z Windows, Mac oraz Linux 
- VESA 75x75mm lub 100x100mm 
3. Wieloportowy adapter – 2 szt. 
- Interfejs USB-C ze standardem Power Delivery 
- Wyjście HDMI o wysokiej rozdzielczości –  4K 30 Hz 
- Port USB 3.0 obsługujący przesyłanie danych z szybkością 5 Gb/s (640 Mb/s) 
- Dwa gniazda czytnika kart micro i SD, szybkość 104 Mb/s 
- Urządzenie nie wymagające dodatkowych sterowników 
4. Adapter USB – 3 szt. 
- Cztery porty USB 3.0 
- Urządzenie nie wymagające dodatkowych sterowników 
5. Klawiatura Bezprzewodowa – 1 szt. 
- Głębokość 12cm 
- Niski profil 
- Układ bez klawiatury numerycznej 
- Czas pracy na 1 ładowaniu do 1 miesiąca 
6. Mysz bezprzewodowa – 1 szt. 
- Czas pracy na 1 ładowaniu do 1 miesiąca 
7. Uchwyt na monitor – 1 szt. 
- Typ biurkowy 
- Kompatybilność VESA  75x75 mm, 100x 100 mm 
- Funkcja PIVOT – obrót o 360° 
- Zakres pochylenia -40°/+40° 
8. Kontroler multimediów – 3 szt. 
- 15 konfigurowalnych przycisków z ekranami LCD 
- Złącze USB 2.0 
- Wymiary 25mm x 118mm x 84 mm 
9. Router wifi – 1 szt. 
- częstotliwość pracy 2,4GHz oraz 5 GHz 
- moc transmisji 27 dBm (5 GHz) 
10. Komputer przenośny Macbook Air – 2 szt. 
- procesor Apple M1 
- 8-rdzeniowym CPU 
- 7-rdzeniowym GPU 
- 16-rdzeniowy system Neural Engine 
- 16 GB zunifikowanej pamięci RAM 
- 512 GB pamięci masowej SSD 
- Wyświetlacz Retina 13 cali z True Tone 
- Dwa porty Thunderbolt / USB 4 
- Zasilacz USB-C o mocy 30 W 
- Podświetlana klawiatura Magic Keyboard z Touch ID – angielski międzynarodowy 
11. Licencja audio oprogramowania do odtwarzania QLAB (najnowsza wersja nr 5) 
– 1 szt. 
12. Licencja audio+video oprogramowania do odtwarzania QLAB (najnowsza 
wersja nr 5) – 1 szt. 
13. Oprogramowanie Dante Virtual Soundcard – wirtualny interfejs audio – 3 szt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 kpl 

  

 CENA   
 

Słownie złotych netto……………………………………………………………………………………. 

Słownie złotych brutto………………………………………………………………………………….. 


