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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2021 z dn. 08.06. 2021 r. 
Formularz ofertowy 
 
 
Oferta dla: 

 
MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz 

ul. Julianowska 66 91-473 Łódź 

NIP: 726-109-26-60 REGON: 470635533 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2021 z dnia 08.06.2021 r., związane z projektem pt. 

„Innowacyjne rozwiązania w stomatologii w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii 

COVID-19. " (dalej: Projekt), składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia 

wskazanego w w/w zapytaniu ofertowym – na budowę infrastruktury teleinformatycznej z 

połączeniem światłowodowym. 

 
1. Nazwa i dane adresowe Wykonawcy: 

 

Nazwa:  
Adres:  
NIP:  
Nr telefonu:  
Adres e-mail:  

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  

 
Kody CPV: 

 
72400000 - Usługi internetowe 
32415000 - Sieć ethernet 
32420000 - Urządzenia sieciowe 
32421000 - Okablowanie sieciowe 
32424000 - Infrastruktura sieciowa 
48820000 - Serwery 
30213200 - Komputer tablet 
30200000 - Urządzenia komputerowe 
30213100 - Komputery przenośne 
30230000 - Sprzęt związany z komputerami 
30232110 - Drukarki laserowe 
42962000 - Urządzenia drukujące i graficzne 
30191400  - Niszczarki 
38520000 - Skanery 
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30237200 - Akcesoria komputerowe 
32412100 - Sieć telekomunikacyjna 
48310000 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów 
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  
48760000 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej 
72710000 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowe 

 
3. Opis przedmiotu ofertowego i specyfikacja : 

 

Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez 
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 2/2021 

Odpowiedź Wykonawcy:  
tak/nie lub wartość 

1. Wykonanie przyłącza internetowego zgodnie ze 
specyfikacją w zapytaniu ofertowym nr 2/2021   

2. Rozbudowa, modernizacja i przygotowanie niezbędnej 
infrastruktury IT wewnątrz budynku zgodnie ze 
specyfikacją w zapytaniu ofertowym nr 2/2021  

3. Zakup, dostarczenie, instalacja i konfiguracja urządzeń 
komputerowych i biurowych do projektu oraz 
oprogramowań wraz z licencjami zgodnie ze 
specyfikacją w zapytaniu ofertowym nr 2/2021  

4. Zakup, instalacja i konfiguracja oprogramowania do 
wirtualizacji zgodnie ze specyfikacją w zapytaniu 
ofertowym nr 2/2021  

5. Zakup, instalacja i konfiguracja oprogramowania do 

realizacji kopii zapasowych zgodnie ze specyfikacją w 

zapytaniu ofertowym nr 2/2021 
 

6. W cenie dostawa, instalacja, konfiguracja i 
uruchomienie pełnego rozwiązania informatycznego 
zgodnie ze specyfikacją w zapytaniu ofertowym nr 
2/2021  

7. Wsparcie serwisowe i techniczne zdalne i na miejscu  

  

8. Opracowanie i udostępnienie Zamawiającemu pełnej 

dokumentacji wykonawczej, technicznej, procesowej i 

proceduralnej 

  

9. Deklarowana cena kosztów abonamentu dla przyszłej 
umowy usługi dostawy internetu w stawce za miesiąc - 
[cena netto zł/miesiąc]  

10. Deklarowana cena kosztów abonamentu dla przyszłej 
umowy na usługi opieki informatycznej w stawce za 
miesiąc - [cena netto zł/miesiąc]  
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11. Termin realizacji zamówienia od daty podpisania 
umowy (Przez realizację zamówienia Zamawiający 
rozumie datę dostarczenia i pełnego uruchomienia 
przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany 
adres) - [max. 15 tygodni]  

12. Gwarancja – [min. 12 miesięcy]  

13. Termin ważności oferty – [min. 60 dni]  

 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne względem tych podanych w specyfikacji w 

zapytaniu ofertowym nr 2/2021 z dnia 08.06.2021 r.- co najmniej takie same (nie gorsze).  

 

Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub 

parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.    

 

Oferuję dostarczenie przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym  

w wysokości: 

 

Przedmiot 
zamówienia: 

 
 

Ilość: 

 
 

j. 
m. 

VAT 
[%]: 

 

Cena  
jednostkowa 

netto 
[PLN lub 

waluta obca]: 

Cena  
jednostkowa 

brutto 
[PLN lub 

waluta obca]: 

Wartość 
netto 

[PLN lub 
waluta 
obca]: 

Wartość 
brutto 

[PLN lub 
waluta obca]: 

Kwota VAT 
[PLN lub 

waluta obca]: 

Budowa 
infrastruktury 

teleinformatycznej 
z połączeniem 

światłowodowym 
zgodnie  

ze specyfikacją  
w zapytaniu 

ofertowym nr 
2/2021 będącego 

przedmiotem 
realizacji projektu 
RPDL.02.03.01-10-

0608/20-00. 

 
 

 
 

   

   

Razem:   

   

 
4. Miejsce i sposób składania ofert:  

− osobiście w siedzibie Zamawiającego: MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz,  

ul. Julianowska 66, 91-473 Łódź (w zamkniętej kopercie opisanej: Oferta na 

zapytanie ofertowe nr 2/2021) od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  lub 
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− pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub kurierem na adres 

Zamawiającego: MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz, ul. Julianowska 66 , 91-473 

Łódź (w zamkniętej kopercie opisanej Oferta na zapytanie ofertowe nr 2/2021) lub 

− e-mailem na adres: twawrzynkiewicz@wp.pl (temat maila: Oferta na zapytanie 

ofertowe nr 2/2021  

− Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 23.06.2021 r. do godziny 23.59 (decyduje 

data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie jej wysłanie).  

− Osobą odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie zapytania 

ofertowego jest Pan Tomasz Wawrzynkiewicz  

 

email: twawrzynkiewicz@wp.pl 

tel. 501 229 559 

 
5. Adres dostawy:   

 

MixDental Tomasz Wawrzynkiewicz, ul. Julianowska 66, 91-473 Łódź 
 

6. Oświadczenia: 
 
a) Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

b) Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w zapytaniu ofertowym, dotyczące 

zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych. 

c) Oświadczam, iż oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  

będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.   

d) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

zakresie określonym w Klauzuli RODO do Zapytania ofertowego 2/2021. 

e) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu (jeśli dotyczy).  

 

 
 
______________________________   ____________________________ 
(Miejscowość, data) (Podpis i pieczęć Wykonawcy) 


