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L.P. Przedmiot zamówienia J.m. ilość
Cena jednostkowa 

netto
Wartość netto

Stawka 

VAT
Wartość VAT

Cena jednostkowa 

brutto
Wartość brutto

Nazwa, producent i nr 

katalogowy oferowanego 

produktu**)

1
Monitor interaktywny z mobilnym statywem - zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział 4 do SIWZ *)
kpl. 9 -  zł                   -  zł          -  zł               -  zł                 

-  zł                   -  zł                 

data

Załącznik nr 2

podpis Wykonawcy lub uprawnionego pełnomocnika

FORMULARZ CENOWY

Część 1

Razem

*Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do wskazanych w specyfikacji. 

** Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu w odniesieniu do wymagań Zamawiającego zawartych w kolumnie 2. 

Niewypełnienie jakiejkolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej  parametrów oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 
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L.P. Przedmiot zamówienia J.m. ilość

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto
Stawka 

VAT
Wartość VAT

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto

Nazwa, producent i nr 

katalogowy oferowanego 

produktu**)

1

Dyktafon*)

Masa: do 80 gram 

Wysokość: do 109 mm

Obudowa: metalowa 

Żywotność baterii: minimum 39 godzin (praca po naładowaniu)

Pamięć wewnętrzna: minimum 8 GB 

Możliwość podłączenia zewnętrznej pamięci 

Złącze USB 

Możliwość nagrywania i odtwarzania nagrań

System redukcji szumów 

Cyfrowa regulacja kierunkowości

Rodzaj wyświetlacza: Wyświetlacz z pełną punktową matrycą (108 x 84 

punkty)

Rozmiary wyświetlacza 27,5 x 23,9 mm / 1,43’'

Możliwość zapisu plików w formacie FLAC/PCM/MP3

Gniazdo słuchawkowe typu Jack (3,5 mm) 

Możliwość podłączenia dodatkowego mikrofonu 

Do dyktafonu załączona musi być bateria zasilająca 

Zdalna obsługa dyktafonu (przez komputer) musi być dostępna w systemach 

Windows oraz OS

Gwarancja 24 miesiące

szt. 6 -  zł                   -  zł          -  zł               -  zł                 

Część 2
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2

Mikrofon kierunkowy *)

Metalowy korpus 

Waga: do 98 g

Wymiary: 21 mm x 155 mm

Typ: mikrofon elektretowo-pojemnościowy

Mikrofon monofoniczny 

Kierunkowość: jedno kierunkowy 

Pasmo przenoszenia: 70-15000 Hz

Czułość / Wzmocnienie: -32.5 dB ± 4 dB

Mikrofon musi mieć możliwość podłączenia do dyktafonu

Możliwość połączenia z innymi urządzeniami poprzez kabel z 

końcówką typu „Jack” (3,5 mm)

Zdolność do pracy w różnym środowisku (budynek, środowisko 

naturalne) 

Gwarancja 24 miesiące

szt. 3 -  zł                   -  zł          -  zł               -  zł                 

-  zł                   -  zł                 

data podpis Wykonawcy lub uprawnionego pełnomocnika

Razem (poz. 1 i 2)

*Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do wskazanych w specyfikacji. 

** Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu w odniesieniu do wymagań Zamawiającego zawartych w kolumnie 2. 

Niewypełnienie jakiejkolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej  parametrów oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 
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L.P. Przedmiot zamówienia J.m. ilość

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto
Stawka 

VAT
Wartość VAT

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto

Nazwa, producent i nr 

katalogowy oferowanego 

produktu**)

1

Bezprzewodowy transmiter HDMI*)

- bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI

- transmisja pełnego HD 1080p do 50 metrów

- pełna zgodność z HDMI oraz HDCP

- przenoszenie sygnału podczerwieni do sterowania urządzeniem

Zgodność z HDMI 1.4

Zgodność z HDCP 1.2

Protokół transmisji w pasmie 5 GHz

Obsługiwane rozdzielczości: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 

576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

Maksymalny dystans 50m - 1080p@60Hz (przy widoczności urządzeń)

Obsługa podczerwieni 20 ~ 60kHz

Zasilanie AC 110-240V / 50~60Hz

Gwarancja 24 miesiące

szt. 1 -  zł                   -  zł          -  zł               -  zł                 

-  zł                   -  zł                 

data podpis Wykonawcy lub uprawnionego pełnomocnika

Część 3

Razem

*Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do wskazanych w specyfikacji. 

** Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu w odniesieniu do wymagań Zamawiającego zawartych w kolumnie 2. 

Niewypełnienie jakiejkolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej  parametrów oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 
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L.P. Przedmiot zamówienia J.m. ilość

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto
Stawka 

VAT
Wartość VAT

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto

Nazwa, producent i nr 

katalogowy oferowanego 

produktu**)

1

Słuchawki nauszne, przewodowe *)

Impedancja: maks. 24 Om  

Pasmo przenoszenia: 16–22 000 Hz

Przetwornik akustyczny: min. 30 mm, dynamiczny, kopułkowy

Czułość: 98 dB/mW  +/- 5dB

Wtyk: MiniJack (3,5 mm)

Długość przewodu: 2 m

Waga: maks. 120 g (bez przewodu)

Kolor: biały

Gwarancja 24 miesiące

szt. 2 -  zł                   -  zł          -  zł               -  zł                 

-  zł                   -  zł                 

data podpis Wykonawcy lub uprawnionego pełnomocnika

Część 4

Razem

*Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do wskazanych w specyfikacji. 

** Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu w odniesieniu do wymagań Zamawiającego zawartych w kolumnie 2. 

Niewypełnienie jakiejkolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej  parametrów oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 
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L.P. Przedmiot zamówienia J.m. ilość

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto
Stawka 

VAT
Wartość VAT

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto

Nazwa, producent i nr 

katalogowy oferowanego 

produktu

1

Kabel USB - mirco USB *)

• Złącza:

mirco USB męskie

USB A 2.0 męskie

• Długość 0,8 m

szt. 10 -  zł                   -  zł          -  zł               -  zł                 

2

Przejściówka HDMI - VGA *)

• Złącza:

19 pin HDMI  męskie

15 pin D-sub żeńskie 

• Długość kabla 15cm

Zdjęcie poglądowe:

szt. 5 -  zł                   -  zł          -  zł               -  zł                 

3

Kabel USB A - USB B *)

• Złącza:

USB A męskie

USB B męskie

• Długość 1,8m

szt. 10 -  zł                   -  zł          -  zł               -  zł                 

-  zł                   -  zł                 

data podpis Wykonawcy lub uprawnionego pełnomocnika

Część 5

Razem (poz. 1, 2 i 3)

*Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do wskazanych w specyfikacji. 

** Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu w odniesieniu do wymagań Zamawiającego zawartych w kolumnie 2. 

Niewypełnienie jakiejkolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej  parametrów oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 
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