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FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie dostawy / usługi* o wartości netto poniżej 30 000 €. 

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA 

ul. 3 MAJA 9, 35-030 RZESZÓW 

 

 

Sprawę prowadzi: Paulina Koń,  tel./faks 17 748 11 05, mail: pkon@gf.erzeszow.pl 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem, monitor graficzny, akcesoria fotograficzne.  
 

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY: 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                       (pieczęć Wykonawcy)          

                                                                                                                                                         

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na: 

1.1 Dostawę komputera wraz z oprogramowaniem operacyjnym, biurowym i 

graficznym. 

Parametry komputera: 

- komputer stacjonarny w obudowie stojącej 

- zastosowanie komputera -  stacja robocza  graficzna 

-  mikroprocesor  o wydajności obliczeniowej osiągający w testach aplikacyjnych średni 

wynik PassMark CPU 15 500 pkt 

- pamięć  RAM  -  min. 16 GB  

- pamięć  masowa dysk SSD -  min. 500 GB 

- dodatkowy dysk twardy -  min. 2 TB 

- karta graficzna dedykowana do zastosowań graficznych osiągająca średni wynik w testach 

aplikacyjnych PassMark G3D min. 3800 pkt, 

- dodatkowo: mysz bezprzewodowa, 

- okres gwarancji - 3 lata 

- usługa serwisowa dostępna na następny dzień roboczy 

 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:…………………………………………………….. 

 

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

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 
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Zainstalowane oprogramowanie: 

- system operacyjny Windows 10 pro lub równoważny 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:…………………………………………………….. 

 

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

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 

 

- Office 2019 Home&Business lub równoważny 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:…………………………………………………….. 

 

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

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 

 

- CorelDraw Graphics Suite 2019 EDU lub równoważny 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:…………………………………………………….. 

 

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

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 

 

- Photoshop CC for Teams EDU lub równoważny 

 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:…………………………………………………….. 

 

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

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 

 

 

1.2 Dostawę monitora przeznaczonego do profesjonalnych zastosowań graficznych. 

 

Parametry monitora: 

- matryca IPS 

- przekątna ekranu ekranu ok.  24 cale 

- rozmiar wyświetlanego obrazu wys x szer ok. 515 x 320 mm 

- naturalna rozdzielczość  1920 x 1200 

- kontrast  min. 1500:1 

- jasność min.  400 cd/m² 

- czas reakcji  min. 10 ms 

- odwzorowanie przestrzeni barw Adobe RGB  min.  99% 

 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:…………………………..………………….…….. 

  

……………………………………………………………………………………………...….. 
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CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 

 

 

1.3 Dostawę akcesoriów fotograficznych: 
 

1.3.1 aparatura sterująca do quadrocoptera (drona) DJI Smart Controller Mavic 2** 

 
** Zamawiający posiada i wykorzystuje już sprzęt – quadrocopter (dron) marki Mavic 2 Pro DJI, zaoferowany 

sprzęt – aparatura sterująca musi być z nim w pełni kompatybilny.  

 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:…………………………..………………….…….. 

  

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

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 

 

1.3.2  obiektyw Nikkor lub równoważny***        

                                                   

- mocowanie obiektywu: mocowanie F firmy Nikon lub równoważne*** 

- stała ogniskowa: 20 mm 

- jasność obiektywu: 2,8 

 
*** 

W związku z posiadanym i wykorzystywanym przez Zamawiającego sprzętem – aparatami (body) marki 

NIKON, zaoferowany sprzęt powinien być kompatybilny z nim. Zaoferowany sprzęt nie może pogorszyć 

funkcjonalności i współpracy z innym sprzętem eksploatowanym u Zamawiającego, a jego zastosowanie nie 

będzie wymagało żadnych nakładów związanych z dostosowaniem aktualnie działającej infrastruktury 

Zamawiającego. 

 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:……………….…………………………...……….. 

 

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

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 

 

1.3.3  panel oświetleniowy LED 

 

- liczba diod LED min.: 500 

- moc min.: 30W 

- fotometria min.: 1200 lx 

- temperatura barwowa: 5600 K 

- minimalne wymiary netto (panel):  szer. 250  x  wys. 170  mm. 

 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:…………………………..………………….…….. 

  

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

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 
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1.3.4 karta pamięci typu XQD 

- pojemność 64 GB 

- szybkość transmisji danych (odczyt)  min.  400 MB/s
2 

- szybkość transmisji danych (zapis)  min.  400 MB/s
2
 

 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:…………………………..………………….…….. 

  

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

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 

 

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena (brutto) - 100% 

znaczenia. 

Zamawiający zastrzega, iż zamówienie może nie dotyczyć wszystkich pozycji ujętych                   

w niniejszym Formularzu Oferty. 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin ważności oferty: ……………………. 

b) warunki płatności: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury, złożonej w siedzibie 

Zamawiającego,  

c) okres gwarancji …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….., 

d) …………………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczam, że: 

 zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,  

 w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w niniejszej specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: 

pkon@gf.erzeszow.pl) na Formularzu Oferty do dnia 29.11.2019 r. (piątek) do godz. 12.00. 

 

*) niepotrzebne skreślić 
 

................................dn. ............................                           ........................................................... 
podpis(y)  i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

  

 

      

 

 

 

 

 
                                                                    (pieczęć Wykonawcy)  


