
ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ZAKUPU KOMPUTERA 

 
LOCALSCREENS SP Z O O Lublin, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, ogłasza Zapytanie 

ofertowe z dnia 05.02.18 na zakup: 

 

 
1 szt. Nowego wydajnego komputera przenośnego o poniższych lub równoważnych (lecz nie gorszych) 

parametrach technicznych: 

 

Część I 

 

1 szt. ASUS ZenBook UX410UA-16, lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: 

przekątna ekranu LCD   14,0 cala, z podświetleniem LED z matową powłoką 

nominalna rozdzielczość   1920 na 1080 pixeli 

model procesora Intel Core i5-7200U (2 rdzenie, od 2.5 GHz do 3.1 GHz, 

3MB cache) 

 

 

wielkość pamięci Ram   16 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz) 

pojemność dysku twardego   256 GB SSD M.2 

wyjścia karty graficznej   wyjście HDMI 

komunikacja bezprzewodowa  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 

wymiary i masa wys.: 1,9 cm, szer.: 32,3 cm, głęb.: 22,3 cm, masa: 1,40 

kg 

zainstalowany system operacyjny   Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) 

oprogramowanie biurowe dodatkowe Microsoft Office 365 

gwarancja    24 miesięce 

stan     nowy, zafoliowany, nieodnawiany 

 

 

1. Miejsce składania i otwierania ofert  
Oferty na załączonym formularzu należy składać do dnia 2018.02.12 do godz. 12.00 mailowo 

na adres: bartlomiej.bartoszewicz@localscreens.pl lub za pomocą korespondencji tradycyjnej 

na adres Bartlomiej Bartoszewicz, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin. 

2. Kryterium wyboru 
100% cena Złożone oferty muszą spełniać wszystkie parametry minimalne opisane w 

zapytaniu. Oferenci składający ofertę zostaną poinformowani mailowo o wyniku 

postępowania na adres wskazany w ofercie. 

3. Dane kontaktowe 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest: Bartłomiej Bartoszewicz tel. 537 493 696 

lub, email: bartlomiej.bartoszewicz@localscreens.pl 

4. Ważność oferty 
Oferta jest ważna przez 30 dni 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

 odwołania Zapytania bez podania przyczyny 

 zamknięcia Zapytania bez wyboru jakiejkolwiek z ofert 

 unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny 

 

 
  



 
FORMULARZ OFERTOWY1 

dot. Zakupu komputera 
 
 
 
……………………………… 
/pieczęć oferenta/ 
Składa ofertę na sprzedaż 
 
SYMBOL/NAZWA URZĄDZENIA………………………………………………………………………………………………… 
 
Zgodnie z poniższą specyfikacją w cenie netto………………………………………………........................................, 
 
                   VAT………………………………………………………………………..…., 
 
               Brutto……………………………………………………………………...……. 
 
Specyfikacja urządzenia: 
 
przekątna ekranu LCD    

nominalna rozdzielczość    

model procesora  

 

 

wielkość pamięci Ram    

pojemność dysku twardego    

wyjścia karty graficznej    

komunikacja bezprzewodowa   

wymiary i masa  

zainstalowany system operacyjny    

oprogramowanie biurowe dodatkowe   

gwarancja     

stan      

 
 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………..………………… 

świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam 

własnoręcznym podpisem parametry przedstawione w powyższej tabeli jako zgodne ze stanem 

faktycznym i sporządzone na podstawie danych technicznych możliwe do weryfikacji stronie 

www………………………………………………………………..………. lub załączonej 

dokumentacji. Przedmiot zamówienia będzie przekazany protokolarnie na podstawie załączonej 

umowy. 

 

 

............................................................................................. 
(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia niniejszej oferty, miejscowość i data) 

 

 

                                                        
1 Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu pod warunkiem że będzie zawierał nazwę firmy, cenę, datę oraz 
podpisane 
oświadczenie 


