
                                                                             Postępowanie nr BZP.2410.21.2019.JS 

 
 

……………………………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 1a do SIWZ 

strona 
 

z ogólnej liczby 
stron 

 

 

Kalkulacja cenowa 

 
Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego i oprogramowania dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu z 

podziałem na 8 zadań. 

Poz. Nazwa sprzętu Ilość szt. / zestaw 
Jednostkowa  

cena netto (zł) 
Wartość netto (zł) 

(kol.3 x kol.4) 
Producent  

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

 
Zadanie 1. Dostawa komputerów i monitorów poleasingowych 

 

1.  
Komputer stacjonarny poleasingowy przeznaczony 
do obsługi aplikacji biurowych i internetowych 

 70 

……………….. ……………….. 

Producent komputera: 
 
………………………………… 
Model komputera: 
 
………………………………… 

2.  
Komputer stacjonarny poleasingowy przeznaczony do 

obsługi aplikacji graficznych 
11 

……………….. ……………….. 

Producent komputera: 
 
………………………………… 
Model komputera: 
 
………………………………… 

3.  
Monitor 22” poleasingowy 

65 

……………….. ……………….. 

Producent monitora: 
 
………………………………… 
Model monitora: 
 
………………………………… 

4.  
Monitor 27” poleasingowy 

8 

……………….. ……………….. 

Producent monitora: 
 
………………………………… 
Model monitora: 
 
………………………………… 



A 
CENA OFERTOWA NETTO 

 (suma Wartości netto poz. 1-4 z kol. 5 tabeli): …………………………… 

 

B 
VAT(…..)  

(Wpisać % stawkę VAT przyjętą do obliczeń) 
(stawka %  VAT x wartość z poz. A) ………………………….. 

 

C 
 CENA OFERTOWA BRUTTO(2) 

 (suma wartości poz. A i poz. B) …………..…………zł  

 

 
Zadanie 2. Dostawa laptopów i akcesoriów komputerowych  

1. 
Laptop nowy  

5 

………………………… …………………………… 

Producent komputera: 
 
………………………………… 
Model komputera: 
 
………………………………… 

2. 
Laptop nowy typu ultrabook 

4 

………………………… ………………………… 

Producent komputera: 
 
………………………………… 
Model komputera: 
 
………………………………… 

3. 
Klawiatura  

80 

………………………… ………………………… 

Producent urządzenia: 
 
………………………………… 
Model: 
 
………………………………… 

4. 
Mysz 

80 

………………………… ………………………… 

Producent urządzenia: 
 
………………………………… 
Model: 
 
………………………………… 

5. 
Karty pamięci 

22 

………………………… ………………………… 

Producent: 
 
………………………………… 
Model: 
 
………………………………… 

6. 
Dysk twardy do systemu monitoringu 

1 

………………………… ………………………… 

Producent: 
………………………………… 
Model: 
………………………………… 



7. 
Dyski SSD 

20 

………………………… ………………………… 

Producent: 
 
………………………………… 
Model: 
 
………………………………… 

A 
CENA OFERTOWA NETTO 

 (suma Wartości netto poz. 1-7 z kol. 5 tabeli): …………….…………….. 
 

B 
VAT (......): 

(Wpisać % stawkę VAT przyjętą do obliczeń) 
(stawka %  VAT x wartość z poz. A) …………….…………….. 

 

C  
CENA OFERTOWA BRUTTO(2) 

 (suma wartości poz. A i poz. B) ……………..………zł 
 

 
Zadanie 3. Dostawa projektora i monitora interaktywnego 

1. 

Projektor przenośny 1 

 
………………………… 

………………………… 

Producent urządzenia: 
 
………………………………… 
Model: 
 
………………………………… 

 

2. 

Monitor interaktywny 1 

 
………………………… 

………………………… 

Producent urządzenia: 
 
………………………………… 
Model: 
………………………………… 

A 
CENA OFERTOWA NETTO 

 (suma Wartości netto poz. 1-2 z kol. 5 tabeli): …………….…………….. 
 

B 
VAT (......): 

(Wpisać % stawkę  VAT przyjętą do obliczeń) 
(stawka %  VAT x wartość z poz. A) …………….…………….. 

 

C  
CENA OFERTOWA BRUTTO(2) 

 (suma wartości poz. A i poz. B) ……………..………zł 
 

 
Zadanie 4. Dostawa drukarek laserowych i igłowych 

 

1. 

Drukarki igłowe 2 

 
………………………… 

………………………… 

Producent urządzenia: 
 
………………………………… 
Model: 
 
………………………………… 



2. 

Drukarki laserowe 10 

 
………………………… 

………………………… 

Producent urządzenia: 
 
………………………………… 
Model: 
 
………………………………… 

A 
CENA OFERTOWA NETTO 

 (suma Wartości netto poz. 1-2 z kol. 5 tabeli): …………….…………….. 
 

B 
VAT (......): 

(Wpisać % stawkę  VAT przyjętą do obliczeń) 
(stawka %  VAT x wartość z poz. A) …………….…………….. 

 

C  
CENA OFERTOWA BRUTTO(2) 

 (suma wartości poz. A i poz. B) ……………..………zł  
 

 
Zadanie 5. Dostawa drukarek termotransferowych, czytników kodów kreskowych i czytników kart stykowych 

1. 

Czytniki elektronicznych legitymacji studenckich 12 

 
………………………… 

………………………… 

Producent urządzenia: 
 
………………………………… 
Model: 
 
………………………………… 

2. 

Czytniki kodów kreskowych 22 

 
………………………… 

………………………… 

Producent urządzenia: 
 
………………………………… 
Model: 
 
………………………………… 

3. 

Drukarki termotransferowe do kart bibliotecznych 1 

 
………………………… 

………………………… 

Producent urządzenia: 
 
………………………………… 
Model: 
 
………………………………… 

4. 

Dodatkowa licencja do posiadanych 5 licencji 

oprogramowania Cardpresso XXS do projektowania i 

druku kart plastikowych 

1 

 
………………………… 

………………………… 

Producent: 
 
………………………………… 
Nazwa: 
………………………………… 

5. 

Drukarki termotransferowe do etykiet 2 
 

………………………… 
………………………… 

Producent urządzenia: 
………………………………… 
Model: 
………………………………… 



A 
CENA OFERTOWA NETTO 

 (suma Wartości netto poz. 1-5 z kol. 5 tabeli): …………….…………….. 
 

B 
VAT (.....): 

(Wpisać %  VAT przyjętą do obliczeń) 
(stawka %  VAT x wartość z poz. A) …………….…………….. 

 

C  
CENA OFERTOWA BRUTTO(2) 

 (suma wartości poz. A i poz. B) ……………..………zł  
 

 
Zadanie 6. Dostawa terminali 

1. 

Terminal typu thin/zero client 22 

 
………………………… 

………………………… 

Producent urządzenia: 
 
………………………………… 
Model: 
 
………………………………… 

A 
CENA OFERTOWA NETTO 

 (Wartość netto poz. 1 z kol. 5 tabeli): …………….…………….. 
 

B 
VAT (.....): 

(Wpisać %  VAT przyjętą do obliczeń) 
(stawka %  VAT x wartość z poz. A) …………….…………….. 

 

C  
CENA OFERTOWA BRUTTO(2) 

 (suma wartości poz. A i poz. B) ……………..………zł  
 

 
Zadanie 7. Dostawa dysków do macierzy dyskowej  IBM Storwize V3700 

 

1. 

Dodatkowe dyski do macierzy dyskowej  

IBM Storwize V3700, 

15 
 
 
 

………………………… ………………………… 

Producent urządzenia: 
 
………………………………… 
Model: 
………………………………… 

 

A 
CENA OFERTOWA NETTO 

 (Wartość netto poz. 1 z kol. 5 tabeli): …………….…………….. 
 

B 
VAT (.....): 

(Wpisać %  VAT przyjętą do obliczeń) 
(stawka %  VAT x wartość z poz. A) …………….…………….. 

 

C  
CENA OFERTOWA BRUTTO(2) 

 (suma wartości poz. A i poz. B) ……………..………zł  
 

 
Zadanie 8. Dostawa oprogramowania i akcesoriów dla osób z dysfunkcjami wzroku. 

1. 
Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie 4  

 ………………………… 

Producent: 
 



komputera dla osób słabowidzących.  
………………………… 

………………………………… 
Nazwa: 
 
………………………………… 

 

2. 

Oprogramowanie typu syntezator mowy 4 

 
 

………………………… 

………………………… 

Producent: 
 
………………………………… 
Nazwa: 
 
………………………………… 

 

3. 

Klawiatura powiększona dla osób z dysfunkcjami 

wzroku 

4 

 
 

………………………… 

………………………… 

Producent urządzenia: 
 
………………………………… 
Model: 
 
………………………………… 

 

A 
CENA OFERTOWA NETTO 

 (suma Wartości netto poz. 1-3 z kol. 5 tabeli): …………….…………….. 
 

B 
VAT (.....): 

(Wpisać %  VAT przyjętą do obliczeń) 
(stawka %  VAT x wartość z poz. A) …………….…………….. 

 

C  
CENA OFERTOWA BRUTTO(2) 

 (suma wartości poz. A i poz. B) ………………..………zł  
 

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

 
 
 
 
 

 
………………………………………………………           ……………………………………………………………… 
               (miejsce, data)                                                                       (pieczęć i podpis osób uprawnionych 
                                                                                                                do podejmowania zobowiązań) 


