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Załącznik nr 1a do SIWZ 

Kalkulacja cenowa 
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

 Tabela X 

LP Nazwa 

Ilość 

szt./ 

zestaw 

Jednostkowa 

cena netto 

Wartość netto zł 

(kol. 3 x kol. 4) 

Producent ofertowanego sprzętu/ oprogramowania dla 

poszczególnych pozycji 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Zestaw komputerowy mini-pc 6 
  

a) procesor …………………………………………………….. 

b) dysk twardy ………………………………………………. 

c) płyta główna ……………………………………………… 

d) napęd optyczny ……………………………………………….. 

e) pamięć …………………………………………………………. 

f) Zewnętrzne łącz …………………………………………… 

g) zasilacz ………………………………………………………. 

2 Klawiatura 6 
  

klawiatura ………………………………………………….. 

3 Mysz 6 
  

Mysz ………………………………………………………….. 

4 System operacyjny 6 

  

System operacyjny ……………………………………. 

5 Oprogramowanie biurowe 3 

  

Oprogramowanie biurowe ……………………………. 

6 Monitor 21,5’’ 6 

  

Monitor 21,5’’ ………………………………………. 



7 
Drukarka laserowa kolorowa 
(wraz z kompletem tonerów) 

4 

  

Drukarka laserowa …………………………………… 

A 
Cena netto (suma Wartości netto poz. 1-7 z kol. 5 Tabeli X): 

……………..…………zł 
 

B Kwota podatku  VAT (poz. A kol. 5 x stawka VAT …… %) 
……………..…………zł 

 

C Cena brutto Tabeli X 

……………..…………zł 

 

 

 

Tabela Y 

LP Nazwa 

Ilość 

szt./ 

zestaw 

Jednostkowa cena 

netto 

Wartość netto zł (kol. 3 

x kol. 4) 
Producent ofertowanego sprzętu/ oprogramowania dla 

poszczególnych pozycji 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Notebook 17’’(wraz z myszą, 
systemem operacyjnym i 
oprogramowaniem biurowym 
oraz torbą) 

1 
  

a) Notebook 17’’ …………………………………………………………. 

b) Mysz do notebooka …………………………………………………. 

c) System operacyjny dla notebooka 

…………………………………………………………………………………….. 

d) Oprogramowanie biurowe dla notebooka 

…………………………………………………………………………………….. 

e) Torba odpowiadająca wymiarom notebooka 

……………………………………………………………………… 

D Cena netto (suma Wartości netto poz. 1 z kol. 5 Tabeli Y): 
……………..…………zł 

 

E Kwota podatku  VAT (poz. D kol. 5 x stawka VAT …… %) 
……………..…………zł 

 

F Cena brutto Tabeli Y ……………..……zł 1)  

 

 

 



 

Tabela Z 

CENA OFERTOWA BRUTTO (Cena brutto Tabeli X) + (Cena brutto Tabeli Y)= 
……………………..………….…zł 2) 

1) w pozycji należy wpisać odpowiednio: 

- w przypadku gdy Wykonawca ma obowiązek rozliczyć podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wpisać: sumę 

wartości netto (poz. D kol. 5) i kwoty podatku VAT (poz. E kol. 5), 

- w przypadku gdy przedmiot zamówienia podlega mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wpisać Wartość netto z poz. D kol. 5 (bez kwoty podatku VAT). 

2) kwotę przenieść do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

 
 

 

 

 

..............................................     …………………………….………………………… 
             (miejscowość, data)      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

 do podejmowania zobowiązań) 


