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Załącznik 5
UMOWA nr...
na zakup wyposażenia dla osób niepełnosprawnych
zawarta w dniu ………… roku w Dąbrowie Górniczej pomiędzy:
…………… – z siedzibą …….., REGON nr. ………, NIP: ……….. wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr. KRS …………., zwaną dalej „Dostawcą”, w imieniu której
działa:
1. ………………………..
a
Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300)
ul. Cieplaka 1c, REGON nr 272653903, NIP-629-10-88-993, wpisaną do Rejestru Uczelni
Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego pod nr 66, zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu której działa:
1. mgr Barbara Pikiewicz – Kanclerz Uczelni,
2. prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna – Menedżer projektu „Nowoczesne
kształcenie – pewna przyszłość”
Strony ustalają, co następuje:
1.

2.

3.

4.

§1
Niniejsza umowa reguluje zasady zakupu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych w
ramach zapytania ofertowego wystosowanego w dniu 20.06.2013r.
w ramach projektu pod nazwą„Nowoczesne kształcenie-pewna przyszłość” Poddziałanie
4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dostawca wyłoniony został na podstawie oferty złożonej przez Dostawcę, która została
wybrana jako najkorzystniejsza przy zastosowanym kryterium cenowym,
w ramach zapytania ofertowego, ogłoszonego przez Zamawiającego w jego siedzibie
oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.wsb.edu.pl w zakładce Zamówienia
publiczne.
§2
Przedmiotem umowy jest zakup wyposażenia dla osób niepełnosprawnych, szczegółowo
określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część,
zwany dalej przedmiotem zamówienia.
Na mocy niniejszej umowy Zamawiający nabywa, zaś Dostawca sprzedaje wyposażenie
dla osób niepełnosprawnych Zamawiającemu, zgodnie z jej warunkami, postanowieniami
zapytania ofertowego oraz ofertą Dostawcy.
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5. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia należytej jakości,
odpowiadającego wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami
prawa.
6. Dostawca zobowiązuje się wykonać zamówienie obejmujące dostawę określoną powyżej
w terminie określonym w § 3 ust. 1.
§3
1. Przedmiot zamówienia /wraz ze sprawdzeniem poprawności jego działania/**,
o którym mowa w § 2 ust. 1, zostanie zrealizowany w terminach zgodnie z Załącznikiem
nr 1 do niniejszej umowy.
2. Dostawa i odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony
protokołem zdawczo-odbiorczym. Datą wykonania umowy jest data podpisania
końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wszystkie koszty i ryzyko związane z dostawą /wraz z rozładunkiem i uruchomieniem
przedmiotu zamówienia/** ponosi wyłącznie Dostawca.
§4
1. Za przedmiot zamówienia, określony w § 2, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Dostawcy cenę w wysokości ………… zł netto powiększoną o należny podatek
od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%; RAZEM = ………… zł brutto (słownie
……………………………………………………………………………………… brutto).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym
obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy
zgodnie z Zapytaniem Ofertowym oraz złożoną przez Dostawcę ofertą, nawet, jeśli
czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Dostawca
mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych
z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli
z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności
niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty przelewem sumy, o której jest mowa
w § 4 ust. 1 w terminie 30 dni od daty odbioru dostawy bez zastrzeżeń i wystawienia
prawidłowych pod względem rachunkowym i formalnym faktur VAT przez Dostawcę na
konto Dostawcy wskazane w fakturze VAT.
4. Podstawą wystawienia faktury i dokonania zapłaty jest podpisany i zaakceptowany bez
zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy oraz dostarczenie stosownych dokumentów
gwarancyjnych oraz wszelkich innych wymaganych przepisami prawa certyfikatów,
atestów itp.
5. Dostawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona pod rygorem nieważności.
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§5
1. Na dostarczony przedmiot zamówienia Dostawca udziela gwarancji na okres nie krótszy
niż 2 lata, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Dokumenty gwarancyjne zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu
dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
3. W okresie gwarancyjnym Dostawca zobowiązuje się do usunięcia usterek
w dostarczonym przedmiocie zamówienia na następujących warunkach:
a) czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia wyniesie maksymalnie 24 godziny
od przyjęcia zgłoszenia,
b) czas usunięcia usterki wyniesie maksymalnie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia,
c) wszelkie koszty związane z naprawą, transportem, wymianą i inne związane
z usunięciem usterki poniesie wyłącznie Dostawca,
d) w przypadku nie dotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej, Zamawiający ma prawo
dokonać usunięcia usterki we własnym zakresie, w tym zlecić wykonanie naprawy
innemu podmiotowi, a kosztami obarczyć Dostawcę.
4. Jeżeli w okresie objętym gwarancją ujawnią się wady fizyczne przedmiotu zamówienia,
które nie kwalifikują się do usunięcia, Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia
przedmiotu umowy wolnego od nich, o identycznych parametrach i właściwościach,
w terminach określonych w ust. 3.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

§6
W przypadku opóźnienia w realizacji umowy, Dostawca jest zobowiązany do zapłacenia
kary umownej w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Dostawca, jest on zobowiązany do zapłacenia na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1.
Każdorazowo, gdy szkoda wynika z niezgodnego z umową działania bądź zaniechania
Dostawcy, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłączona
jest w przypadku wystąpienia przy jej realizacji okoliczności o charakterze siły wyższej,
czyli nadzwyczajnych okoliczności o charakterze zewnętrznym, których nie można było
przewidzieć lub którym nie można było zapobiec.
Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt z Dostawcą po stronie Zamawiającego jest
mgr Dominika Czerniak tel. 32 295 93 16
Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt z Zamawiającym po stronie Dostawcy jest
………………. tel. ……………………

§7
Dostawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z postępowaniem,
o którym mowa w § 1 ust. 2 oraz z dostawą przedmiotu zamówienia, o którym mowa
w § 2 ust. 1 do 31.12.2020 r.
§8
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1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikłych
w toku realizacji niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu,
sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy miejscowo względem siedziby
Zamawiającego.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

Ze strony Zamawiającego

Ze strony Dostawcy
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Załącznik nr 1 – szczegółowy przedmiot zamówienia.
Zadanie 1 :
Zadanie 1: Komputer przenośny wraz z notatnikiem brajlowskim wraz z myszką i klawiaturą (a
i b jest traktowane jako jedno stanowisko - komplet): 9 kompletów
a. Komputer przenośny
b. Notatnik brajlowski wraz z myszką i klawiaturą
Tabela 1:Komputer przenośny

Lp.

Nazwa
podzespołu

1

Procesor

2

Płyta główna

3

Chipset

4

Pamięć
operacyjna

5

Dysk twardy

6

Wyświetlacz

7

Karta grafiki
Karta
dźwiękowa i
inne
wyposażenie
Porty
wejścia/wyjścia

8
9

Wymagania minimalne

Cena
jedn.netto

Wartość
netto w
PLN

Procesor
minimum
dwurdzeniowy, dedykowany
do pracy w komputerach
przenośnych, w architekturze
x64 o wydajności min 1500 pkt
w teście PassMark (testy z
2012-10-16),
(http://cpubenchmark.net)
–
wydruk dołączony do testów
Zaprojektowana
i
wyprodukowana
przez
producenta komputera
Chipset rekomendowany przez
producenta procesora
Min 4GB, rodzaj pamięci
DDR3, 1333MHz, dwa banki
pamięci
Min 2 dyski 320GB, prędkość
obrotowa min 5400rpm
Matryca
TFT,
15,6”
z
podświetleniem w technologii
LED, powłoka antyrefleksyjna,
rozdzielczość 1366x768, HD z
możliwością
zamontowania
filtra prywatyzującego
Zintegrowana,
pamięć
przydzielana dynamicznie
Wbudowana, zgodna z HD
Audio, wbudowane 2 głośniki
stereo, wbudowany mikrofon
kierunkowy
3 x USB, złącze słuchawek,
złącze mikrofonu, HDMI,
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Stawka
VAT %

Kwota
VAT

Wartość
brutto w
PLN
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11

Napęd optyczny
Komunikacja
przewodowa

12

Komunikacja
bezprzewodowa

13

Klawiatura,
wskaźnik

14

Zasilanie

15

System
operacyjny

16

Oprogramowanie
dodatkowe

17

Bezpieczeństwo

18
19

Masa z baterią

10

Gwarancja

VGA, RJ-45, czytnik kart
multimedialnych
(m.in. SD/SDHC/MS/MS Pro),
ExpressCard 34m
Zintegrowany w obudowie
DVD +/- RW, z tacką,
dołączone
oprogramowanie
umożliwiające nagrywanie płyt
CD/DVD
Zintegrowana karta sieciowa
10/100/1000 MBit/s LAN
Wbudowana karta sieciowa,
pracująca w standardzie b/g/n,
dedykowany
włącznik
sprzętowy, moduł Bluetooth,
możliwość
wbudowania
modemu 3G/4G
Klawiatura odporna na zalanie,
106 klawiszy, układ US,
gładzik z dwoma przyciskami,
osobny
blok
klawiszy
numerycznych
Zasilacz zewnętrzny max 65W,
bateria - 6 ogniw, 48Wh,
pozwalająca na nieprzerwaną
pracę urządzenia min 6 godzin
(weryfikowane na podstawie
dokumentacji
technicznej
producenta)
Licencja dla Windows 8
Professional z prawami do
instalacji
Windows
8
Professional w polskiej wersji
językowej.
Preinstalowany
fabrycznie na dysku twardym
Windows 7 Professional w
polskiej wersji językowej
Oprogramowanie
wyprodukowane i wspierane
przez producenta komputera
pozwalające na:
- automatyczną aktualizację
sterowników oraz BIOS
- automatyczną diagnostykę
komputera
Złącze
Kensington
Lock,
możliwość założenia hasła
użytkownika i administratora,
możliwość założenia hasła
dostępu do dysku twardego
Waga urządzenia z baterią max
2,5kg,
Komputer musi posiadać pakiet
Projekt „Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość”,
4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

WSB/BPE/Um/zakupy - 3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
serwisowy
oferujący
następujące warunki gwarancji.
- Gwarancja 12 miesiące na
części i robociznę realizowana
w miejscu eksploatacji sprzętu
- Firma serwisująca musi
posiadać ISO 9001:2000 na
świadczenie usług serwisowych
oraz posiadać
autoryzacje
producenta
komputera
dokumenty
potwierdzające
należy dołączyć do oferty
Dostępność
części
zapasowych do 5 lat od zakupu
komputera.
Komputer nie będzie
posiadał plomb lub innych
elementów
ograniczających
dostęp do wnętrza
- Udzielona gwarancja nie
będzie
ograniczała
w
rozbudowie lub rekonfiguracji
komputera o ile będą one
wykonywane
zgodnie
z
wymogami
technicznymi
producenta
Możliwość
realizacji
gwarancji bezpośrednio przez
serwis
producenta
z
pominięciem dostawcy
Możliwość
pobierania
dokumentacji i sterowników z
jednej lokalizacji w sieci
Internet
Możliwość
uzyskania
pomocy technicznej producenta
w języku polskim
- Ogólnopolska, telefoniczna
infolinia/linia
techniczna
producenta
komputera,
dostępna
bezpłatnie
(ogólnopolski
numer
o
zredukowanej odpłatności 0800/0-801, należy podać numer
telefonu)
w
czasie
obowiązywania gwarancji na
sprzęt i umożliwiająca po
podaniu numeru seryjnego
urządzenia
weryfikację
szczegółowej
sprzętowej
konfiguracji fabrycznej, okresu
i typu obowiązującej gwarancji,
obecności fabrycznej licencji
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dla systemu operacyjnego
- Możliwość aktualizacji i
pobrania
sterowników
do
oferowanego
modelu
komputera
w najnowszych
certyfikowanych
wersjach
bezpośrednio z sieci Internet
za pośrednictwem strony www
producenta komputera
Możliwość
weryfikacji
czasu obowiązywania i reżimu
gwarancji bezpośrednio z sieci
Internet za pośrednictwem
strony
www
producenta
komputera
Jako potwierdzenie udzielenia
wyżej
wymienionych
warunków serwisowych oferent
dołączy do oferty stosowne
oświadczenie upoważnionego
przedstawiciela
producenta
sprzętu.
Deklaracja zgodności CE

20

Certyfikaty

Certyfikat jakości ISO9001
oraz 14001
Oferowany model komputera
musi
posiadać
certyfikat
WHQL
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Zamawiający zastrzega sobie
prawo
do
otrzymania
egzemplarza
testowego
oferowanego sprzętu celem
sprawdzenia
parametrów
podanych przez Oferenta. Brak
dostarczenia sprzętu w terminie
podanym przez Zamawiającego
skutkuje odrzuceniem oferty
jako nie spełniającej wymagań.
Dysk
podzielony
na dwie
partycje, w tym system
operacyjny
zainstalowany
na partycji C równej 100 GB.
Dostarczony sprzęt musi być
fabrycznie
nowy,
musi
pochodzić z oficjalnego kanału
sprzedaży producenta na rynek
polski. Wszystkie komponenty
i podzespoły komputera muszą
pochodzić
od
jednego
producenta lub muszą być
przez niego certyfikowane.
Wymagane
oświadczenie
producenta, że oferowany
sprzęt spełnia ten wymóg.
W zestawie mysz optyczna
dedykowana do komputerów
przenośnych.

21

Uwagi
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Tabela 2: Notatnik brajlowski wraz z myszką i klawiaturą

Lp.

Nazwa
podzespołu

Wymagania minimalne

Cena
jedn. netto

Wartość
netto w
PLN

 notatnik
 podręczna biblioteczka z
książkami
 odtwarzacz plików muzycznych
 poczta elektroniczna
 lista kontaktów (książka
adresowa)
 kalkulator
 kalendarz-terminarz
 lista zadań do wykonania
 dyktafon i wiele innych
Dane techniczne:

1

2

Notatnik
brajlowski

Uwagi

 wymiary klawiatury
brajlowskiej: 22 x 150 x 68 mm
 waga klawiatury brajlowskiej:
130 g
 zasilanie klawiatury
brajlowskiej: akumulator wewnętrzny
 ładowany poprzez gniazdo w
tylnej części obudowy
 złącze: Bluetooth®
Zawartość zestawu:
 klawiatura brajlowska
 zasilacz
 przewód zasilający
 iPhone
 oprogramowanie BraillePen
 słuchawki
 Smartfon z systemem
operacyjnym w wersji min iOS 6.1.3
Zamawiający zastrzega sobie prawo
do otrzymania egzemplarza
testowego oferowanego sprzętu
celem sprawdzenia parametrów
podanych przez Oferenta. Brak
dostarczenia sprzętu w terminie
podanym przez Zamawiającego
skutkuje odrzuceniem oferty jako nie
spełniającej wymagań.
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Stawka
VAT %

Kwota
VAT

Wartość
brutto w
PLN
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Tabela 3: Mysz dla osób z dysfunkcją kończyn górnych

Lp.

Wymagania minimalne

Nazwa
podzespołu





1

Mysz dla osób z
dysfunkcją
kończyn
górnych współpracująca
z notatnikiem









Cena
jedn. netto

Wartość
netto w
PLN

Profilowany kształt pasujący do
dłoni.
Technologia maksymalnej
precyzji ruchów kursora.
Poprawna praca na każdej
powierzchni — na szkle czy
lakierowanych powierzchniach,
Dostosowywalne cztery
przyciski obsługiwane kciukiem,
które usprawniają i przyśpieszają
pracę. Umożliwiają
przechodzenie wstecz i do
przodu w przeglądarce
internetowej, powiększanie i
zmniejszanie zdjęć oraz
przełączanie się między
otwartymi oknami.
Błyskawiczne
przewijanie.
Wystarczy jeden obrót kółka, aby
błyskawicznie
przewijać
dokumenty i strony internetowe.
Opcja precyzyjnego przewijania
umożliwia
precyzyjne
nawigowanie po listach, slajdach
i obrazach.
Miniaturowy odbiornik Logitech
Unifying może być stale
podłączony
do
komputera
przenośnego. Można też łatwo
dodać zgodną bezprzewodową
mysz
lub
klawiaturę
bez
podłączania wielu odbiorników
USB.
Kabel
micro-USB
pozwala
ładować mysz za pomocą
komputera albo standardowego
gniazdka nawet podczas jej
używania. Zawsze dostępne
zasilanie gwarantuje ciągłość
pracy.
Minimum 8 przycisków oraz
rolka nawigacyjna
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Kwota
VAT

Wartość
brutto w
PLN
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2

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie
prawo do otrzymania
egzemplarza testowego
oferowanego sprzętu celem
sprawdzenia parametrów
podanych przez Oferenta. Brak
dostarczenia sprzętu w terminie
podanym przez Zamawiającego
skutkuje odrzuceniem oferty jako
nie spełniającej wymagań.

Tabela 4: Specjalistyczna klawiatura dla osób słabowidzących

Lp.

Wymagania minimalne

Nazwa
podzespołu


1

Specjalistyczna
klawiatura dla
osób
słabowidzących
współpracująca
z notatnikiem









2

Uwagi

Cena
jedn. netto

Wartość
netto w
PLN

funkcja blokady - po
włączeniu tego trybu znak
będzie wpisywany tylko raz,
nawet jeśli klawisz jest
przytrzymywany dłużej
atrakcyjna kolorystyka
powiększone klawisze - 2
cm/2 cm; dodatkowe
powiększone napisy na
klawiaturze, ułatwiają
korzystanie osobom
niepełnosprawnym, a także
niedowidzącym
ergonomiczne
rozmieszczenie klawiszy
powodujące właściwą
pozycję rąk osoby piszącej
duża odporność na
uszkodzenia mechaniczne
połączenie z komputerem
standardowym złączem USB

Zamawiający zastrzega sobie
prawo
do
otrzymania
egzemplarza
testowego
oferowanego
sprzętu celem
sprawdzenia
parametrów
podanych przez Oferenta. Brak
dostarczenia sprzętu w terminie
podanym przez Zamawiającego
skutkuje odrzuceniem oferty jako
nie spełniającej wymagań.
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Stawka
VAT %

Kwota
VAT

Wartość
brutto w
PLN
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Lp.

Ilość

Przedmiot

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto

Stawka
VAT %

Kwota
VAT

Wartość brutto

Zadanie 1

Komplet:
a. Komputer
przenośny
b. Notatnik
brajlowski
wraz z myszką
i klawiaturą

9 kompletów

Razem ………. zł

Zadanie 2.
Tabela 5: Drukarka brajlowska sztuk 1

Lp.

Wymagania minimalne

Nazwa
podzespołu






1

Drukarka







WSB/BPE/Um/zakupy - 3

Cena jedn.
netto

Wartość
netto w
PLN

samodzielnie tłumaczy tekst
czarnodrukowy na brajla
łatwa w obsłudze zarówno
dla osób, które posługują się
brajlem, jak i dla nie
znających brajla
wymiary: 19,8 x 11,9 x 7,1
cm
waga: 900 g
interfejsy komunikacyjne:
USB oraz RS-232
obsługiwane
systemy
operacyjne: Windows XP
Home i Pro, Vista i 7
kompatybilny z programami
odczytu ekranu
kompatybilny
z
translatorami brajla (jak
DBT)
funkcja
zapamiętywania
utworzonych etykiet celem
wykorzystania w przyszłości
dołączona na płycie CD
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VAT
%

Kwota
VAT

Wartość
brutto w
PLN
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aplikacja w języku polskim
„Drukowanie
etykiet
brajlowskich”
taśma BCTP-13A o długości
10
m
i
możliwość
dokupienia kolejnych
zasilanie: 100-240 V, 50/60
Hz, wyjście DC 15V
pobór prądu: maksymalnie
18W
12 miesięcy gwarancji






Uwagi

Lp.

Przedmiot

Zadanie 2

2

Zamawiający
zastrzega
sobie prawo do otrzymania
egzemplarza
testowego
oferowanego sprzętu celem
sprawdzenia
parametrów
podanych przez Oferenta.
Brak dostarczenia sprzętu
w terminie podanym przez
Zamawiającego
skutkuje
odrzuceniem oferty jako nie
spełniającej wymagań.

Drukarka
brajlowska

Ilość

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto

Stawka
VAT %

Kwota
VAT

Wartość brutto

1 szt

Razem ………. zł

Zadanie 3.
Tabela 6: Drukarka brajlowska sztuk 1

Lp.

Nazwa
podzespołu

1

Drukarka

Wymagania minimalne



Cena
jedn. netto

Wartość
netto w
PLN

12.5 pkt. na cal standardowo/
17 pkt. na cal w wysokiej
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Stawka
VAT
%

Kwota
VAT

Wartość
brutto w
PLN
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Zamawiający zastrzega sobie
prawo do otrzymania
egzemplarza testowego
oferowanego sprzętu celem
sprawdzenia parametrów
podanych przez Oferenta. Brak
dostarczenia sprzętu w terminie
podanym przez Zamawiającego
skutkuje odrzuceniem oferty
jako nie spełniającej wymagań.

Uwagi

Lp.

Przedmiot

Zadanie 3

2

Drukarka
brajlowska

rozdzielczości,
waga: 7.2 kg,
Szybkość wydruku: 15 znaków
na sekundę,
6 lub 8 punktowy brajl,
Porty: USB, równoległy i
szeregowy - umożliwiają
podłączenia drukarki do
różnych urządzeń: komputerów
i notatników brajlowskich,
Jednostronna na papier ciągły.

Cena
jedn.
netto

Ilość

Wartość
netto

Stawka
VAT %

Kwota
VAT

Wartość brutto

1 szt

Razem ………. zł

Łączne zestawienie poszczególnych zadań:
L.p

Cena jedn.
netto

Wartość netto

Stawka VAT
%

Kwota VAT

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Razem
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Wartość brutto

