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Załącznik nr 2  

 

FORMULARZ OFERTY 

............................dnia…………… 

 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 

Wydział Psychologii 

ul. Stawki 5/7 

00-183 Warszawa 

OFERTA 

Dotyczy postępowania nr W.Ps-361/14/2022 sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla 
Wydziału Psychologii 
 
część I: drukarka 
część II urządzenie wielofunkcyjne  
część III komputer All- in-one 
część IV komputer przenośny 
część V: komputer przenośny 
część VI: komputer przenośny 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
...................................................................................................................................................................... 

/pełna nazwa firmy/imię i nazwisko Wykonawcy/ 

posiadający/a siedzibę albo adres zamieszkania: 

...................................................................................................................................................................... 

/ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość/ 

...................................................................................................................................................................... 

/województwo, powiat/ 

(należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, określając kto pełni rolę pełnomocnika – jeżeli dotyczy) 

Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż podany wyżej: 

...................................................................................................................................................................... 

/ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość/ 

..............................., ............................................. .pl., ....................................@.................................. 

 /telefon/   /Internet: http/     /Internet: e-mail/ 

nr identyfikacyjny NIP ................................................., REGON ............................................... 

nr PESEL (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) ……………………….…………… 

będąc płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym, oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia: 

część I – drukarka – 1 szt. 

Cena brutto składanej oferty (netto + obowiązujący podatek VAT):   .............................zł 

(słownie złotych: ………………………….………………………………………………………………) 
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Cena netto składanej oferty .................... zł 

Należny podatek VAT tj. .......................... zł 

część II – urządzenie wielofunkcyjne- 1 szt. 

Cena brutto składanej oferty (netto + obowiązujący podatek VAT):   .............................zł 

(słownie złotych: ………………………….………………………………………………………………) 

Cena netto składanej oferty .................... zł 

Należny podatek VAT tj. .......................... zł 

część III – komputer All-in-one- 1 szt. 

Cena brutto składanej oferty (netto + obowiązujący podatek VAT):   .............................zł 

(słownie złotych: ………………………….………………………………………………………………) 

Cena netto składanej oferty .................... zł 

Należny podatek VAT tj. .......................... zł 

część IV – komputer przenośny- 1 szt. 

Cena brutto składanej oferty (netto + obowiązujący podatek VAT):   .............................zł 

(słownie złotych: ………………………….………………………………………………………………) 

Cena netto składanej oferty .................... zł 

Należny podatek VAT tj. .......................... zł 

część V – komputer przenośny- 1 szt. 

Cena brutto składanej oferty (netto + obowiązujący podatek VAT):   .............................zł 

(słownie złotych: ………………………….………………………………………………………………) 

Cena netto składanej oferty .................... zł 

Należny podatek VAT tj. .......................... zł 

część VI – komputer przenośny- 1 szt. 

Cena brutto składanej oferty (netto + obowiązujący podatek VAT):   .............................zł 

(słownie złotych: ………………………….………………………………………………………………) 

Cena netto składanej oferty .................... zł 

Należny podatek VAT tj. .......................... zł 

 

Szczegółowe zestawienie cen i wartości 

(Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól w tabelach) 

część I – drukarka – 1 szt. 

Cena netto 

za 1 szt. 
Il. szt. Wartość netto  

Stawka 

VAT [%] 
Kwota VAT Wartość brutto  

1 2 3 4 5 6 

 1     

część II – urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. 
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Cena netto 

za 1 szt. 
Il. szt. Wartość netto 

Stawka 

VAT [%] 
Kwota VAT Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 

 1     

część III – komputer All-in-one – 1 szt. 

Cena netto 

za 1 szt. 
Il. Szt. Wartość netto 

Stawka 

VAT [%] 
Kwota VAT Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 

 1     

część IV – komputer przenośny – 1 szt. 

Cena netto 

za 1 szt. 
Il. Szt. Wartość netto 

Stawka 

VAT [%] 
Kwota VAT Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 

 1     

 

część V – komputer przenośny – 1 szt. 

Cena netto 

za 1 szt. 
Il. Szt. Wartość netto 

Stawka 

VAT [%] 
Kwota VAT Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 

 1     

 

część VI – komputer przenośny – 1 szt. 

Cena netto 

za 1 szt. 
Il. Szt. Wartość netto 

Stawka 

VAT [%] 
Kwota VAT Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 

 1     

 

1. Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty (WYPEŁNIA WYKONAWCA): …………(będzie / nie 

będzie)prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

 *Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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2. Cena ofertowa uwzględnia wykonanie dostaw urządzeń o standardach nie niższych niż określone  

w Zapytaniu ofertowym. 

3. Oferta zawiera propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami – koszty 

związane z całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmujące w szczególności transport 

i dostarczenie na wskazane miejsce w budynku. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym żadne 

niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do 

żądania zmiany ceny umowy określonej w ofercie. 

4. Dotyczy części I, II, III po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający będzie się ubiegał 

o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT na sprzęt komputerowy objęty stawką 0%, zgodnie 

z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. 

zm., dział VIII, rozdział 4 art. 83 ust. 1 pkt 26). 

5. Oferujemy termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy 

(wpisać termin nie dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego): 

dla części I – …….… dni kalendarzowych (Zamawiający wymaga maksimum 14 dni) 

dla części II – …….… dni kalendarzowych (Zamawiający wymaga maksimum 14 dni) 

dla części III – …….… dni kalendarzowych (Zamawiający wymaga maksimum 14 dni) 

dla części IV – …….… dni kalendarzowych (Zamawiający wymaga maksimum 14 dni) 

dla części V – …….… dni kalendarzowych (Zamawiający wymaga maksimum 14 dni) 

dla części VI – …….… dni kalendarzowych (Zamawiający wymaga maksimum 14 dni) 

 

6. Udzielimy bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres  

• na okres minimum 24 miesiące (2 lata) – w zakresie części nr 3, 4, 5, 6, 

• na okres minimum 12 miesięcy (1 rok) – w zakresie części nr 1, 2. 

liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie Strony  

(bez zastrzeżeń).  

7. Udzielimy rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy – liczony od daty 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie Strony (bez zastrzeżeń). 

8. Po zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym oraz z warunkami umownymi zawartymi  

w przekazanym wzorze umowy oraz w dokonanych w toku postępowania zmianach, oświadczamy, 

że przyjmujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na tych warunkach.  

9. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność 

za działanie lub zaniechania działania wszystkich podwykonawców. 

10. Informacje/dane niezbędne do dokonania zapłaty faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Nazwa banku, IBAN, nr rachunku Wykonawcy: 

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

............................................................................................................................................................... 

Oświadczamy, że w/w rachunek bankowy jest i pozostanie minimum do dnia zapłaty faktury, 

rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – 

Prawo bankowe oraz został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego. 

Oświadczamy, że w/w rachunek jest zawarty i uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

W przypadku zmiany powyższego numeru konta bankowego po terminie składania ofert, 

zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. 
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11. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w 

naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe. 

13. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

15. Oświadczam, że nie występuje konflikt interesów określony w ustawie Prawo zamówień publicznych 

art. 109, ust. 1 pkt 6. 

16. Oświadczam, że nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym*.  

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

17. Oświadczam, że nie podlegm/y wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w  

art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, 

18. Oświadczam, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia 

sankcyjnego i wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do udzielania lub dalszego wykonywania 

wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień 

publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 

dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–

e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 

2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w 

ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;  

lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem 

podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu 

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 

zamówienia. 

19. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 
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20. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu i w przypadku wyboru 

mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym, opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. 

 

 

 

 

Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki: 
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy), 
2) Oświadczenie dot. spełnienia przez oferowany sprzęt wszystkich wymaganych parametrów zgodnie 

z załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego wraz z załącznikiem nr 1 do załącznika nr 4, 
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 5 Zapytania ofertowego. 

 

 

 

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

        Miejscowość i data                                                                Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4  
 

.............................................. 

.............................................. 
(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Dotyczy postępowania nr W.Ps-361/24/2022 sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla 
Wydziału Psychologii. 
 
część I: drukarka* 
część II urządzenie wielofunkcyjne*  
część III komputer All- in-one* 
część IV komputer przenośny* 
część V: komputer przenośny* 
część VI: komputer przenośny* 
*niepotrzebne skreślić 
 

OŚWIADCZENIE 

dot. spełnienia przez oferowany sprzęt wszystkich wymaganych parametrów 

 

1. Oświadczam/y, iż oferowany przez nas sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry zawarte 
w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 

2. W załączeniu przedstawiam/y załącznik nr 1 do niniejszego formularza, w którym podaję/podajemy 
informacje dotyczące oferowanego sprzętu wraz z nazwą firmy producenta sprzętu oraz 
oznaczeniami identyfikacyjnymi określającymi oferowany sprzęt w sposób jednoznaczny i nie 
budzący wątpliwości, w tym marka, typ, model sprzętu (jeśli występują). 

UWAGA 

1. Zamawiający żąda wypełnienia tabeli załącznika nr 1 do niniejszego formularza, zgodnie z 
każdorazową dyspozycją Zamawiającego umieszczoną w poszczególnych rubrykach. 

2. W przypadku niepodania przez Wykonawcę żądanych danych dotyczących oferowanego 
sprzętu, oferta, jako nieodpowiadająca treści Zapytania ofertowego, zostanie odrzucona. 

3. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, składam/y dokumenty potwierdzające spełnianie na dzień przygotowywania 
oferty, warunków określonych w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – opis przedmiotu 
zamówienia. Wykaz dokumentów podany jest w punkcie nr 5 Zapytania ofertowego. 

 

 

 

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

        Miejscowość i data                                                                Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do załącznika nr 4 

Oferowany sprzęt wraz z parametrami proszę wpisać do tabeli w kolumnie Sprzęt proponowany przez 

oferenta 

 

Część 1 - Drukarka kolorowa laserowa x 1 szt. 

LP 

 

Nazwa 

komponentu 

Parametry minimalne 

wymagane  

Sprzęt proponowany przez 

oferenta 

Producent i model  

1 Technologia druku Laserowa kolorowa  

2 Rozdzielczość druku 

- czerń 

1200x1200 dpi 

 

3 Rozdzielczość druku 

– kolor 

1200x1200 dpi 

 

4 Prędkość druku - 

czerń 

Min. 30 str/min 

 

5 Prędkość druku – 

kolor 

Min. 30 str/min 

 

6 Druk dwustronny Automatyczny – dupleks  

7 Maksymalne 

obciążenie 

miesięczne 

Min. 70 000 stron 

 

8 Format papieru A4  

9 Pojemność 

podajnika 

Min. 50 arkuszy 

 

10 Pojemność 

odbiornika 

Min. 50 arkuszy 

 

11 Wejścia/wyjścia ● RJ45 (LAN) 

● USB  

12 Wymiary 

maksymalne 

● 350x450x450mm 

 

13 Gwarancja ● Min. 1 rok gwarancji 

producenta  

 

Część 2 - Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe x 1 szt. 

LP 

 

Nazwa 

komponentu 

Parametry minimalne 

wymagane  

Sprzęt proponowany przez 

oferenta 

Producent i model  
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1 Technologia druku Laserowa kolorowa  

2 Rozdzielczość druku 

- czerń 

600x600 dpi 

 

3 Rozdzielczość druku 

– kolor 

600x600 dpi 

 

4 Prędkość druku - 

czerń 

Min. 25 str/min 

 

5 Prędkość druku – 

kolor 

Min. 25 str/min 

 

6 Druk dwustronny Automatyczny – dupleks  

7 Maksymalne 

obciążenie 

miesięczne 

Min. 50 000 stron 

 

8 Format papieru A4  

9 Pojemność 

podajnika 

min. 300 arkuszy 

 

10 Pojemność 

odbiornika 

Min. 100 arkuszy 

 

11 Rozdzielczość 

skanowania  

1200x1200 dpi 

 

12 Skanowanie 

dwustronne 

Automatyczne z podajnika 

 

13 Wejścia/wyjścia ● RJ45 (LAN) 

● USB  

14 Wymiary 

maksymalne 

500x500x500 mm 

 

15 Gwarancja Min. 1 rok gwarancji 

producenta  

 

Część 3 - Komputer All-In-One x 1 szt 

LP 

 

Nazwa 

komponentu 

Parametry minimalne 

wymagane  

Sprzęt proponowany przez 

oferenta 

Producent i model  

1 

Ekran 

● 21,5 cala  

● 1920 x 1080 pikseli 

● matowa IPS  

2 
Procesor 

Min. 10300pkt. w PassMark 

(Average CPU Mark) 

 

[producent i model] 
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[wynik w Passmark] 

3 Pamięć RAM 8 GB 2666 MHz  

4 Dysk twardy SSD 512 GB  

5 Karta Graficzna Zintegrowana  

6 Napęd optyczny brak  

7 Komunikacja 

sieciowa 

● Bluetooth 

● Wi-Fi 6 (802.11ax)  

8 System operacyjny Windows 10 lub 11  

9 

Wejścia / wyjścia 

● audio (combo jack 

3.5mm) x1 

● USB 2.0 x2 

● USB 3.0 x2 

● USB-C x1 

● RJ-45 (GBe LAN) x1  

10 

Obudowa 

Typ obudowy: All-In-One 

(komputer stacjonarny z 

wbudowanym monitorem)  

11 

Dodatkowe funkcje 

● Klawiatura i mysz w 

zestawie  

● Wbudowana kamera 

internetowa  

12 Wymiary 

maksymalne 
500 x 330 x 55 mm 

 

13 Waga Maks. 5 kg   

14 
Gwarancja 

Min. 2 lata gwarancji 

producenta  

 

Część 4 - Komputer przenośny – laptop x 1 szt. 

LP 

 

Nazwa 

komponentu 

Parametry minimalne 

wymagane  

Sprzęt proponowany przez 

oferenta 

Producent i model  

1 

Ekran 

● 13-14 cali 

● 1920x1080 pikseli 

● Dotykowy  

2 

Procesor 
Min. 10 000 pkt. w PassMark 

(Average CPU Mark) 

 

[producent i model] 
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[wynik w passmark] 

3 Pamięć RAM 16 GB  

4 Dysk twardy SSD M.2 512 GB  

5 Karta Graficzna Zintegrowana  

7 Komunikacja 

sieciowa 

● Wifi 6 

● Bluetooth 5.0  

8 System operacyjny Windows 10 lub 11  

9 

Wejścia / wyjścia 

● USB-C x1 

● USB 3.2 x1 

● HDMI x1  

10 
Dodatkowe funkcje 

● Podświetlana klawiatura 

● Zawiasy 360 stopni  

11 Wymiary 

maksymalne 
Maks. 310x220x15 mm 

 

12 Waga Maks. 1,5 kg  

13 
Gwarancja 

Min. 2 lata gwarancji 

producenta  

 

Część 5 - Komputer przenośny – laptop x 1 szt. 

LP 

 

Nazwa 

komponentu 

Parametry minimalne 

wymagane  

Sprzęt proponowany przez 

oferenta 

Producent i model  

1 

Ekran 

● 13,9 cala 

● rozdzielczość 3300 x 

2200 pikseli 

● Dotykowy  

2 

Procesor 
Min. 10450 pkt. w PassMark 

(Average CPU Mark) 

 

[producent i model] 

 

[wynik w passmark] 

3 Pamięć RAM 16 GB    

4 Dysk twardy SSD M.2 1 TB  

5 Karta Graficzna Zintegrowana  

7 Komunikacja 

sieciowa 

● Wifi 6 

● Bluetooth 5.0  

8 System operacyjny Windows 10 lub 11  
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9 

Wejścia / wyjścia 

● USB-C z Thunderbolt 4 

x2 

● HDMI x2 

● USB 3.2 x1 

● Czytnik microSD  

10 

Dodatkowe funkcje 

● Podświetlana klawiatura 

● Touchpad z funkcją 

klawiatury numerycznej  

11 Wymiary 

maksymalne 
310x225x16 mm 

 

12 Waga Maks. 1,5 kg  

13 
Gwarancja 

Min. 2 lata gwarancji 

producenta  

 

Część  6 - Komputer przenośny – laptop x 1 szt. 

LP 

 

Nazwa 

komponentu 

Parametry minimalne 

wymagane  

Sprzęt proponowany przez 

oferenta 

Producent i model  

1 

Ekran 

● 13,9-15,6 cali 

● Rozdzielczość 1920x180 

pikseli 

● Matowa  

2 

Procesor 
Min. 21 350 pkt. w Passmark 

(Average CPU Mark) 

 

[producent i model] 

 

[wynik w passmark] 

3 Pamięć RAM 16 GB 3200 MHz  

4 Dysk twardy SSD M.2 512 GB  

5 

Karta Graficzna 

● Dedykowana 

● Min. 7450 pkt w 

Videocard Benchmark 

(Average G3D Mark) 

● OpenGL 4.5 lub wyższy 

 

[producent i model] 

 

[wynik G3D Mark] 

7 Komunikacja 

sieciowa 

● Wi-Fi 6 

● Bluetooth  

8 System operacyjny Windows 10 lub 11  

9 

Wejścia / wyjścia 

● USB 2.0 x2 

● USB 3.2 x1 

● USB-C z Display Port x1 

● HDMI x1 
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● RJ45 (Gbe LAN) x1 

10 Dodatkowe funkcje Podświetlana klawiatura  

11 Wymiary 

maksymalne 
370x290x28 mm 

 

12 Waga Max. 3kg  

13 
Gwarancja 

Min. 2 lata gwarancji 

producenta  

 

 

 

  

 

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

        Miejscowość i data                                                                Podpis Wykonawcy 

 

 


