Załącznik nr 2 do ogłoszenia
OFERTA CENOWA
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyraŜonej w złotych kwoty
14 000 euro, które dotyczy ZAKUPU 121 SZTUK DRUKAREK W RAMACH PROJEKTU O
NAZWIE „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Radzymin”
…………………………………………………..
(nazwa wykonawcy)
…………………………………………………..
(adres siedziby wykonawcy, fax)
………………………………………………….
Gmina Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
dostawę 121 sztuk drukarek w ramach projektu o nazwie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju
mieszkańców gminy Radzymin” informuję iŜ:
Koszt zakupu 1 drukarki neto wynosi……………………zł, brutto………………………… zł
Łączna wartość dostawy wynosi netto .......................................zł
(słownie:................................................................................................................................zł), natomiast
wraz z naleŜnym podatkiem(stawka, kwota) …………VAT wynosi brutto…………………zł.
Termin dostawy:…………………………….
Okres gwarancji na dostarczany sprzęt:………………………
2) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem i Zaproszeniem do składania
ofert, uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
3) oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu,
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4) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte we
wzorze umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy na
zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5) Osoba do kontaktu ………………………….

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy

Minimalne parametry sprzętu, których nie spełnienie w jakimkolwiek
punkcie spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej oceny:
Lp.
1

Parametry minimalne wymagane
przez Zamawiającego
Technika druku – atramentowa lub

Oferta Wykonawcy

laserowa
2

Rozdzielczość druku –min. 4800x1200

3

Szybkość drukowania min.20 stron/min.

4

Pojemność podajnika – min. 100 kartek

5

Automatyczne drukowanie dwustronne

6

Rozwiązania komunikacyjne - USB

7

Instrukcja obsługi w jęz. polskim

8

Pamięć min. 16 MB

9

Systemy operacyjne obsługujące sprzęt –
Windows XP oraz Windows 7

10

Kabel przyłączeniowy i zasilający
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