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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego  

 

 

Dane wykonawcy: 

…………………………………………………………………… 

 

 

Dostawa sprzętu IT, audio i sprzętu biurowego w ramach projektu  pn. „Azymut na sukces – program wsparcia 

kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, 

Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020 realizowanego w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

UWAGA:  

Przy ustalaniu ceny netto i brutto Wykonawca ma obowiązek brać pod uwagę pismo z dnia 7 lutego 2018 r. 

dotyczące zastosowania stawki podatku VAT w oparciu o art. 86 ust 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od 

towarów i usług, stanowiące załącznik do OPZ.  

 

 Przedmiot 
dostawy 

Nazwa / model/ typ/ wersja 
(odpowiednio dla przedmiotu  

dostawy) 

Ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto 
[kol. 4 x 6] 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Monitor 

komputerowy 
(z poz 1 OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 
(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

2 
sztuki  

   

2.  Komputer 
stacjonarny (z 
poz. 2 OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 
(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

2 
sztuki 
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3.  Komputer 
przenośny (z 
poz. 3 OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 
(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

1 
sztuka 

   

4.  Komputer 
przenośny (z 
poz. 4 OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 
(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

15 
sztuk 

   

5.  Tablet ( z poz. 
5 OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 
(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

15 
sztuk 

   

6.  Tablica 
multimedialna 
(z poz. 6 OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 
(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

1 
sztuka 

   

7.  Projektor 
multimedialny 
(z poz. 7 OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 
(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

1 
sztuka 

   

8.  Projektor 
multimedialny 
(z poz. 8 OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 

1 
sztuka 
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(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

9.  Urządzenie 
wielofunkcyjne 
( z poz 9 OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 
(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

1 
sztuka 

   

10 Zestaw: 
nadajnik dla 
pilota/ 
przewodnika 1 
sztuka plus 
odbiorniki dla 
turystów: 15 
sztuk ( z poz. 
10 OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 
(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

2 
sztuki  

   

11 Kamera 
cyfrowa ( z poz 
11 OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 
(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

1 szt      

12 Niszczarka ( z 
poz. 12 OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 
(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

1 szt     
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Data podpis …………………………………….. 

13 Telefon/fax ( z 
poz. 13 OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 
(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

1 szt     

14 Tablica 
suchościeralna 
( z poz. 14 
OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 
(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

1 szt     

15 Ekran ( z poz. 
15 OPZ) 

Marka i model 
…………………………………… 
 
(ewentualnie nazwa 
oprogramowania/ systemu, 
wersja – jeśli dotyczy) 
………………………………….. 
 

1 szt     

Razem poz. 1-15 (suma z kolumny 7)  


