
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych
Załącznik nr 1

….................................................

(nazwa, adres Oferenta)

FORMULARZ OFERTY 

Nawiązując do zapytania ofertowego 
dot. dostawy specjalistycznego skanera do ksiąg

realizowanego w ramach projektu: „Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności 
luterańskiej  enklawy poprzez  renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i  przebudowę 
plebanii, w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej”

oferuję wykonanie przedmiotu zapytania w cenie łącznie brutto: ………………………………….……………….………… PLN 

(słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..),

w tym:

Przedmiot Ilość (szt.) Koszt brutto (PLN)

Skaner 1

Komputer zarządzający 
skanerem

1

Monitor do zastosowań 
graficznych

1

RAZEM:

SKANER

Model: …………………………………………………………………………….……………… 

Producent: …………………….………………………….……….……………………….……

NAZWA ELEMENTU OPIS TAK/NIE

Obszar skanowania Min. format A2 – tj. 
SZEROKOŚĆ NIE MNIEJSZA NIŻ 420 mm, DŁUGOŚĆ NIE MNIEJSZA NIŻ 594 mm

Kołyska książkowa Kołyska z płytą szklaną PODNOSZONĄ I OPUSZCZANĄ ELEKTRYCZNIE 
Możliwość skanowania ksiąg o grubości grzbietu nie większej niż 35 cm.

Proszę 
podać 
maksymalną 
grubość 
grzbietu

…..…. cm

Rozdzielczość Optyczna dla całego obszaru skanowania A2, min. 600x400 ppi 
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Tryb skanowania Kolor (ok. 24 bit),  skala szarości (ok. 8 bit)

Szybkość skanowania Do ok. 5 sekund

Formaty plików wyjściowych Min. PDF, TIFF, JPEG, PNG, wielostronicowy TIFF

Oświetlenie zimne światło, bez promieniowania UV oraz IR, zapalane tylko podczas skanowania, 
oświetlanie tylko aktualnie skanowanego fragmentu, możliwość skanowania przy świetle 
dziennym bez wpływu na jakość skanowania

Oprogramowanie W języku polskim i angielskim. Funkcje m.in.:

- wybór trybu i rozdzielczości skanowania

- sterowanie ostrością, polepszanie kontrastu, prostowanie obrazu, korekcja krzywizny 
kart

- tworzenie z jednego skanu wielu plików o różnych formatach

Gwarancja Min. 12 miesięcy
……..... m-
cy
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WYPOSAŻENIE

Przyciski nożne – umożliwiające skanowanie

Podstawa (stół) – dedykowana pod skaner w przypadku jego braku w standardowym zestawie

Pełne okablowanie zestawu skanera z wyposażeniem

Komputer zarządzający 
skanerem

Model:  ………………………….................................................

Producent: …………………………………………………………………….

z wydajną kartą graficzną

procesor 64-bit

pamięć operacyjna min. 16 GB

zainstalowany dysk min 2000 GB

min. 3 porty USB 3.0

system operacyjny - zawiera pakiet biurowy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza 
danych, program do tworzenia prezentacji, program graficzny, program do obsługi 
poczty elektronicznej; możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy 
w wypadku odcięcia dopływu prądu, możliwość automatycznej instalacji 
komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), możliwość zdalnej instalacji 
komponentów

klawiatura, mysz

Gwarancja min. 12 miesięcy
……..... m-cy

Monitor do zastosowań 
graficznych

Model:  ………………………….................................................

Producent: …………………………………………………………………….

 ekran nie mniej niż 23 cale, LCD

 gamut barwowy min. 99% AdobeRGB

 rozdzielczość obrazu ok. 2560x1440 pikseli

 kontrast 1000:1

 gniazda wejściowe – nie mniej niż: 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xDisplayPort, 1xD-SUB

 wbudowany hub USB

Gwarancja min. 36 miesięcy
……..... m-cy

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  warunkami  zapytania  ofertowego  i  zdobyłem  konieczne  informacje  do 
przygotowania oferty.

Oświadczam,  że  posiadam  aktualne  i  obowiązujące  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  będącej 
przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym 
zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. 

.............................., dnia .............………………….  ...........................................................
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 (podpisy upoważnionych przedstawicieli Oferenta)
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