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Skarżysko-Kamienna, dnia 14.06.2021 r.

Rozeznanie rynku nr 2/2021/PES

dotyczy realizacji projektu pn.: „Klub Seniora Nadzieja”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 

i zdrowotnych
Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

skierowane w pierwszej kolejności do Podmiotów Ekonomii Społecznej

1. Zamawiający:

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Wileńska 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
NIP: : 6631642389 
REGON: 291098921 

2.  Przedmiot zamówienia:

Zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem do Klubu Seniora w ramach realizowanego projektu pn.
„Klub Seniora Nadzieja”.

Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

39290000-1 Wyposażenie różne

30213100-6 komputery przenośne

48000000- Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ A  Zakup wyposażenia Klubu Seniora

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Gry planszowe Szachy drewniane - 2 szt.; gra Gemino, gra Detektyw, gra FITS, gra Cortex; gra 

Mi pasuje-; gra 7 cudów świata; gra Splendor. Zamawiający dopuszcza inne gry
– Wykonawca przedstawi do akceptacji propozycje. 

Rower stacjonarny treningowy opór: magnetyczny
obciążenie: 8 stopni
wyświetlacz: min. : czas, dystans, pomiar pulsu
pomiar pulsu: sensory dotykowe
regulacja siodełka: pionowa
antypoślizgowe stabilizatory w tylnej ramie
dopuszczalna waga użytkownika – 120 kg
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Zamawiający wymaga przedstawienie propozycji do akceptacji
Drabinka do ćwiczeń 2 szt.; wym. 250x90 cm, z drzewa sosnowego, spełnia wymagania normy PN-

EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910, z zestawem do montażu.
Montaż po stronie Wykonawcy

Bieżnia Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna
Gwarancja 24 miesiące
Maksymalna waga użytkownika [kg]- 110
Wyświetlacz LCD
Pomiar pulsu
Pomiar czasu, Prędkość, Przebyty dystans, Spalane kalorie
Rolki transportowe
Moc silnika [W] 920
Możliwość złożenia
Min. wymiary pasa bieżnego [cm] 40 x 120
Kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie
Zamawiający wymaga przedstawienie propozycji do akceptacji

Kije do nordic walking 20 kpl. 
regulowana długość 67-135 cm,
materiał: aluminium,
ergonomiczne ukształtowana rączka,
system amortyzujący Antishock,
nakładki umożliwiające wędrówki po każdej powierzchni

Maty do ćwiczeń 40 szt.
Długość: min. 160 cm
Szerokość: min. 60 cm
Grubość: min. 8 mm
Materiał: 100% NBR

Gumy do rozciągania 40 szt.; Guma do ćwiczeń 1,5m, stopień oporu: słaby i średni
Materiały do zajęć podobrazie(płótno)- min. 13x18 cm- 50 szt; 

farby akrylowe 10 kpl 
flamastry 10 kpl 
pastele 10 kpl
 arkusze flipchart 10 kpl – min. 20k. gładki
 zestaw do haftowania dla początkujących- 30 szt.; 
klej biurowy – 10 szt sztyft
nożyczki biurowe – 10 szt. 
dziurkacze ozdobne – 2 szt.

CZĘŚĆ B Zakup wyposażenia aneksu kuchennego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Sztućce Dla 40 osób  komplet: łyżka obiadowa, widelec, nóż, łyżeczka deserowa. Ze 

stali nierdzewnej . Zamawiający dopuszcza krotność zestawów 
Zastawa stołowa Dla 40 osób. Talerz obiadowy 25 cm - 40 szt., talerz głęboki 23 cm - 40 szt.,

talerz deserowy 21 cm - 40 szt.. Z porcelany, kolor i wzór do uzgodnienia z 
Zamawiającym.  Zamawiający dopuszcza krotność zestawów 

Kubki Dla 40 osób, pojemność 300 ml, z porcelany. Kolor i wzór do uzgodnienia z 
Zamawiającym.  Zamawiający dopuszcza krotność zestawów

Płyta indukcyjna z okapem kuchennym Płyta indukcyjna: 
kolor czarny, 
24 miesiące gwarancji,
Liczba pól grzewczych – 4
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sterowanie płyty grzewczej – dotykowe
wymiar: 59cm/52 cm

Okap: 
podszafkowy,
24 mies. gwarancji,
poziom hałasu max. 69 dB
liczba prędkości – 3
wymiar: głębokość max. 50 cm, wysokość max. 16 cm, szerokość 60 cm

Szafki kuchenne 2,6 m – w zestawie szafki wiszące z półkami; szafki stojące , w tym szafka pod 
zlew, szafka pod płytę indykcyjną i okap, szuflada na sztućce.  Prowadnice 
rolkowe, zawiasy metalowe,  uchwyty w komplecie. Dopuszcza się fronty 
podchwytowe. Kolor frontów do uzgodnienia z Zamawiającym

Artykuły spożywcze Kawa rozpuszczalna– 10 szt, 200 g, 
Kawa mielona – 10 szt., 250 g,
herbata czarna ekspresowa w torebkach, pakowanych po 100 sztuk – 30 op.
herbata owocowa ekspresowa w saszetkach, różne smaki, pakowana po min. 20 
szt. - 30 op. 
cukier biały – w opakowaniach po 1 kg – 20 kg, 
mleko zaw. tłuszczu 2% -  opakowanie 0,5 l – termin ważności min. do 12.2022 
– 30 szt.
 ciastka suche  - miks, np. delicje, kocie oczko, kruche z dżemem, rogaliki, 
słomka ptysiowa – min. 3 rodzaje – pakowane po min. 1,5 kg  - 25 opakowań  
wszystkie artykuły spożywcze muszą mieć datę ważności co najmniej do 
12.2022.

Artykuły czystościowe Środek do czyszczenia toalet – opakowanie min. 1l – 32 sztuk
płyn do mycia naczyń – opakowanie 1 l – 16 sztuk
papier toaletowy 3-warstwowy  – 300rlek
ręcznik papierowy duża rolka – 32 szt.
płyn uniwersalny w opakowaniach 1 l – 32 szt.
kostka zapachowa do wc – 64 szt.

CZĘŚĆ C Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i myszką

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Laptop wraz z oprogramowaniem i myszką –
2 szt.

a. Przekątna ekranu:  min. 15.6"
b. Rozdzielczość (px): 1920 x 1080
c. Powłoka matrycy: matowa
d. Typ matrycy: TN
e. Seria procesora: Intel Core i5
f. Liczba rdzeni procesora:  4
g. Taktowanie bazowe procesora: 1 GHz
h. Taktowanie maksymalne procesora: 3.6 GHz
i. Pamięć podręczna procesora: 6 MB
j. Wielkość pamięci RAM: 8 GB
k. Maksymalna wielkość pamięci RAM: 12 GB
l. Częstotliwość taktowania pamięci (MHz): 2666
m. Pojemność dysku: 512 GB
n. Typ dysku twardego: SSD
o. Interfejs dysku: PCIe
p. Rodzaj karty graficznej: Grafika zintegrowana
q. Pamięć karty graficznej: współdzielona
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r. Technologia akumulatora: litowo-jonowy
s. Pojemność akumulatora (Wh): 35 Wh
t. Pojemność akumulatora (mAh): 35 mAh
u. Maksymalny czas pracy baterii: 7.3 h
v. System operacyjny: Windows 10 Home
w. Bluetooth
x. Złącza: HDMI, USB 2.0, USB 3.0
y. Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth
z. Multimedia: kamera, głośniki, mikrofon
aa. Sterowanie: klawiatura, touchpad, klawiatura numeryczna
Inne oprogramowanie-program antywirusowy 

Instrukcja obsługi w języku polskim, 
Karta gwarancyjna, 
Zasilacz
Gwarancja24 miesiące

Mysz – optyczna, bezprzewodowa, USB
Rozdzielczość min. 1000 dpi 

2.2. Wyposażenie i sprzęt muszą być fabrycznie nowe. 
2.3. Wykonawca zrealizuje Przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie
z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.

3. Termin realizacji zamówienia:

 Od dnia podpisania umowy do 15.08.2021 r.

4. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty:
4.1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, ,
b) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
(wykluczenie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu, 
określonych w pkt. 8f – zostaje on wówczas wykluczony z postępowania a jego ofertę uznaje się za 
odrzuconą), 
c) cena oferty przekracza wartość wynikającą z budżetu projektu,
d) oferta została złożona po terminie. 

4.2. Kryterium wyboru oferty:

cena całkowita brutto oferty – 100 pkt. 
Punktacja wyliczana będzie według następującego wzoru P1 – 100 pkt.: 
Cmin P1= ----------------- x 100 Co gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto Co - cena badanej oferty 

 5. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim,
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Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikiem nr 1 do oferty 
i załącznikiem nr 2 wykazem zrealizowanych usług.
Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną ilość części (A i/lub B i/lub C).

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

    Oferty można składać do dnia 23.06.2021 r. do godz. 10.00 w następujący sposób:

a) drogą  elektroniczną  (skan  wymaganych  dokumentów)  na  adres  e-mail:  
ostrobramska@ostrobramska.pl;

b) drogą pocztową/osobiście na adres: Bractwo Matko Bożej Miłosierdzia, ul. Wileńska 34, 26-110 
Skarżysko-Kamienna.

7. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

1.  Osobą  odpowiedzialną  za  realizację  Rozeznania  rynku  jest:  Wanda  Garbala,  adres  e-mail:
garbalaw@interia.pl
2.  Pytania  dotyczące  niniejszego  Rozeznania  Wykonawcy  zobowiązani  są  kierować  wyłącznie  
w formie pisemnej na adres e-mail: garbalaw@interia.pl.
3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania itp. Zamawiający 
i Wykonawca zobowiązują się przekazywać pisemnie.

8. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a).  odwołania  niniejszego  rozeznania  rynku,  unieważnienia  go  w  całości  lub  w  części  
        w każdym czasie,
b).  zamknięcia rozeznania rynku bez dokonania wyboru oferty,
c).   zmiany terminów wyznaczonych w niniejszym rozeznaniu,
d).  żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców dotyczących złożonej oferty,
e).   wyłącznej interpretacji zapisów rozeznania,
f).  Wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie  muszą  posiadać  niezbędną  wiedzę  
i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności muszą:
 być Podmiotem Ekonomii Społecznej,
 posiadać doświadczenie w realizacjach podobnych zamówień (min. 1 usługa) - w okresie ostatnich
dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie). Na potwierdzenie należy załączyć wykaz zrealizowanych usług wraz z informacją kiedy 
i dla kogo te usługi były realizowane oraz jaka była ich wartość finansowa (zgodnie z załącznikiem nr 2
do OFERTY).

Skarżysko-Kamienna, dn. 14.06.2021 r.  

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku nr 2/2021/PES
 

….……………………………
Dane/pieczątka Wykonawcy                                                                                                                                          

..............................
data

Formularz ofertowy

Odpowiadając na Rozeznanie Rynku Nr 2/2021/PES dotyczące zamówienia

Zakup wyposażenia wraz z dostawą i montażem do Klubu Seniora w ramach realizowanego
projektu pn. „Klub Seniora Nadzieja”

składam/-y ofertę  następującej treści:

 Oferujemy wykonanie zamówienia:

Część A:  Zakup wyposażenia Klubu Seniora

za cenę netto............................................................zł.

      Obowiązujący podatek VAT    .......%   .............................................................................zł.

      Cena brutto ......................................................................................................................zł.
      
      Słownie: .................................................................................................................................…………..

Część B:  Zakup wyposażenia aneksu kuchennego

za cenę netto............................................................zł.

      Obowiązujący podatek VAT    .......%   .............................................................................zł.

      Cena brutto ......................................................................................................................zł.
      
      Słownie: .................................................................................................................................…………..

Część C:  Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i myszką

za cenę netto............................................................zł.

      Obowiązujący podatek VAT    .......%   .............................................................................zł.

      Cena brutto ......................................................................................................................zł.
      
      Słownie: .................................................................................................................................…………..
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c) Oświadczam/y, iż*: 
□ jestem podmiotem ekonomii społecznej,
□ nie jestem podmiotem ekonomii społecznej 

Podmiot ekonomii społecznej:
a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1205);
b)  jednostka  reintegracyjna,  realizująca  usługi  reintegracji  społecznej  i  zawodowej  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub
wykluczeniem społecznym:
            i) CIS i KIS;
         ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172); 
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w
oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);
e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz.
2212, z późn. zm.);
f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie oświadczam, iż:
1. Potwierdzam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie.
2. Przyjmuję/-emy do realizacji postawione przez zamawiającego w rozeznaniu rynku nr 2/2021/PES warunki.
3. Oświadczam/-y, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
 

             NIP…………………………………………….. / nie dotyczy*
4. W  przypadku  przyznania  nam  zamówienia  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  terminie  

            wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  wszelkich  badań  mających  na  celu  sprawdzenie  oświadczeń,  

             dokumentów i przedłożonych informacji Zamawiającemu. 
6. Załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
7. Wobec  podmiotu,  który  reprezentuję  nie  wszczęto  postępowania  upadłościowego,  ani  nie  ogłoszono  

             upadłości.
8. Podmiot  który  reprezentuję  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  niezakłóconą  

             realizację zamówienia.

……………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy i pieczęć)

Załączniki:
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego: Wykaz zrealizowanych usług

*Właściwe zaznaczyć
                                                                                …………………………….............................................................

                                                                                      (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
CZĘŚĆ A  Zakup wyposażenia Klubu Seniora Cena

netto/brutto
Gry planszowe Szachy drewniane - 2 szt.; gra Gemino, gra Detektyw, gra FITS, gra 

Cortex; gra Mi pasuje-; gra 7 cudów świata; gra Splendor. Zamawiający 
dopuszcza inne gry – Wykonawca przedstawi do akceptacji propozycje. 

Rower stacjonarny treningowy opór: magnetyczny
obciążenie: 8 stopni
wyświetlacz: min. : czas, dystans, pomiar pulsu
pomiar pulsu: sensory dotykowe
regulacja siodełka: pionowa
antypoślizgowe stabilizatory w tylnej ramie
dopuszczalna waga użytkownika – 120 kg
Zamawiający wymaga przedstawienie propozycji do akceptacji

Drabinka do ćwiczeń 2 szt.; wym. 250x90 cm, z drzewa sosnowego, spełnia wymagania 
normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910, z 
zestawem do montażu. Montaż po stronie Wykonawcy

Bieżnia Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna
Gwarancja 24 miesiące
Maksymalna waga użytkownika [kg] 110
Wyświetlacz LCD
Pomiar pulsu
Pomiar czasu, Prędkość, Przebyty dystans, Spalane kalorie
Rolki transportowe
Moc silnika [W] 920
Możliwość złożenia
Min. wymiary pasa bieżnego [cm] 40 x 120
Kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie
Zamawiający wymaga przedstawienie propozycji do akceptacji

Kije do nordic walking 20 kpl. 
regulowana długość 67-135 cm,
materiał: aluminium,
ergonomiczne ukształtowana rączka,
system amortyzujący Antishock,
nakładki umożliwiające wędrówki po każdej powierzchni

Maty do ćwiczeń 40 szt.
Długość: min. 160 cm
Szerokość: min. 60 cm
Grubość: min. 8 mm
Materiał: 100% NBR

Gumy do rozciągania 40 szt.; Guma do ćwiczeń 1,5m, stopień oporu: słaby i średni

Materiały do zajęć podobrazie(płótno)- min. 13x18 cm- 50 szt; 
farby akrylowe 10 kpl 
flamastry 10 kpl 
pastele 10 kpl
 arkusze flipchart 10 kpl – min. 20k. gładki
 zestaw do haftowania dla początkujących- 30 szt.; 
klej biurowy – 10 szt sztyft
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nożyczki biurowe – 10 szt. 
dziurkacze ozdobne – 2 szt.

CZĘŚĆ B Zakup wyposażenia aneksu kuchennego Cena 
netto/brutto

Sztućce Dla 40 osób  komplet: łyżka obiadowa, widelec, nóż, łyżeczka deserowa.
Ze stali nierdzewnej . Zamawiający dopuszcza krotność zestawów 

Zastawa stołowa Dla 40 osób. Talerz obiadowy 25 cm - 40 szt., talerz głęboki 23 cm - 40 
szt.,
talerz deserowy 21 cm - 40 szt.. Z porcelany, kolor i wzór do 
uzgodnienia z Zamawiającym.  Zamawiający dopuszcza krotność 
zestawów 

Kubki Dla 40 osób, pojemność 300 ml, z porcelany. Kolor i wzór do 
uzgodnienia z Zamawiającym.  Zamawiający dopuszcza krotność 
zestawów

Płyta indukcyjna z okapem 
kuchennym

Płyta indukcyjna: 
kolor czarny, 
24 miesiące gwarancji,
Liczba pól grzewczych – 4
sterowanie płyty grzewczej – dotykowe
wymiar: 59cm/52 cm

Okap: 
podszafkowy,
24 mies. gwarancji,
poziom hałasu max. 69 dB
liczba prędkości – 3
wymiar: głębokość max. 50 cm, wysokość max. 16 cm, szerokość 60 cm

Szafki kuchenne 2,6 m – w zestawie szafki wiszące z półkami; szafki stojące , w tym 
szafka pod zlew, szafka pod płytę indykcyjną i okap, szuflada na 
sztućce.  Prowadnice rolkowe, zawiasy metalowe,  uchwyty w 
komplecie. Dopuszcza się fronty podchwytowe. Kolor frontów do 
uzgodnienia z Zamawiającym

Artykuły spożywcze Kawa rozpuszczalna– 10 szt, 200 g, 
Kawa mielona – 10 szt., 250 g,
herbata czarna ekspresowa w torebkach, pakowanych po 100 sztuk – 30 
op.
herbata owocowa ekspresowa w saszetkach, różne smaki, pakowana po 
min. 20 szt. - 30 op. 
cukier biały – w opakowaniach po 1 kg – 20 kg, 
mleko zaw. tłuszczu 2% -  opakowanie 0,5 l – termin ważności min. do 
12.2022 – 30 szt.
 ciastka suche  - miks, np. delicje, kocie oczko, kruche z dżemem, 
rogaliki, słomka ptysiowa – min. 3 rodzaje – pakowane po min. 1,5 kg  - 
25 opakowań  
wszystkie artykuły spożywcze muszą mieć datę ważności co najmniej do
12.2022.

Artykuły czystościowe Środek do czyszczenia toalet – opakowanie min. 1l – 32 sztuk
płyn do mycia naczyń – opakowanie 1 l – 16 sztuk
papier toaletowy 3-warstwowy  – 300rlek
ręcznik papierowy duża rolka – 32 szt.
płyn uniwersalny w opakowaniach 1 l – 32 szt.
kostka zapachowa do wc – 64 szt.

CZĘŚĆ C Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i myszką Cena 
netto/brutto
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Laptop wraz z 
oprogramowaniem i myszką – 
2 szt.

Przekątna ekranu:  min. 15.6"
Rozdzielczość (px): 1920 x 1080
Powłoka matrycy: matowa
Typ matrycy: TN
Seria procesora: Intel Core i5
Liczba rdzeni procesora:  4
Taktowanie bazowe procesora: 1 GHz
Taktowanie maksymalne procesora: 3.6 GHz
Pamięć podręczna procesora: 6 MB
Wielkość pamięci RAM: 8 GB
Maksymalna wielkość pamięci RAM: 12 GB
Częstotliwość taktowania pamięci (MHz): 2666
Pojemność dysku: 512 GB
Typ dysku twardego: SSD
Interfejs dysku: PCIe
Rodzaj karty graficznej: Grafika zintegrowana
Pamięć karty graficznej: współdzielona
Technologia akumulatora: litowo-jonowy
Pojemność akumulatora (Wh): 35 Wh
Pojemność akumulatora (mAh): 35 mAh
Maksymalny czas pracy baterii: 7.3 h
System operacyjny: Windows 10 Home
Bluetooth
Złącza: HDMI, USB 2.0, USB 3.0
Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth
Multimedia: kamera, głośniki, mikrofon
Sterowanie: klawiatura, touchpad, klawiatura numeryczna
Inne oprogramowanie-program antywirusowy 

Instrukcja obsługi w języku polskim, 
Karta gwarancyjna, 
Zasilacz
Gwarancja24 miesiące

Mysz – optyczna, bezprzewodowa, USB
Rozdzielczość min. 1000 dpi 

 …………………………….............................................................
                                                                                      (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do OFERTY

……………………………………………………
nazwa/ imię i nazwisko Wykonawcy

……………………………………………………
adres

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

L.p. Zleceniodawca (pełna nazwa, adres 
i telefon)

Data realizacji usługi wraz z 
informacją dotyczącą zakresu

Wartość usługi

 …………………………….............................................................
                                                                            (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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