
Załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie BZP-3942-52/2018

……………………………………..………….
       (Wykonawca/ pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ CENOWO – PRZEDMIOTOWY 

„Dostawa licencji classroom na oprogramowanie Cinema 4D Studio R20 dla potrzeb Pracowni Filmu Animowanego Wydziału
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” - nr zamówienia BZP-3942-52/2018                                      

Formularz przedmiotowy

Specyfikacja techniczna i inne wymagania

* Wykonawca wypełnia kolumnę 2 poniższej tabeli (dla oferowanej części), opisując w sposób jednoznaczny parametry techniczne oraz warunki oferowanego przedmiotu.
Niespełnienie przez oferowany przedmiot któregokolwiek parametru technicznego lub warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podania  parametrów  w  jednostkach  wskazanych  w  kolumnie  1 poniższej  tabeli.  Zamawiający  dopuszcza  oferowanie  przedmiotu  o
parametrach lepszych niż zamawiany.

Cinema 4D Studio R20 - licencja Classroom

Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)

Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez
Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *
(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany

parametr/warunek) 

1 2

Nazwa przedmiotu Cinema 4D Studio R20 - licencja Classroom

Opis 

- wersja pudełkowa,;

- wieczysta, edukacyjna (wersja edukacyjna przeznaczona dla szkół/



uczelni/ośrodków szkoleniowych - wyłącznie do celów 
edukacyjnych, zawiera bezpłatną licencję serwerową) 

język angielski

ilość -1 użytkownik/ na 1 komputer

system operacyjny – Windows

wersja systemu - Windows 10 64-bit

Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Grafiki – Pracownia Filmu Animowanego, ul. Karmelicka 16, 31-128 Kraków 

........................., dnia .................... r.
                                                                                                            …………....................................................                                                                                        

                                                                                                        (podpis osoby/osób upoważnionych do składania     
                   oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



II. FORMULARZ CENOWY
(dla każdej części oddzielny Formularz cenowy)

Uwaga! Formularz  cenowy Wykonawca sporządza we własnym zakresie,  w formie  indywidualnej  kalkulacji,  wyszczególniając w nim wszystkie  wymagane elementy
przedmiotu zamówienia wyspecyfikowane wyżej, w tabelach niniejszego załącznika pn. „Formularz przedmiotowy. Specyfikacja techniczna i inne wymagania”

Cinema 4D Studio R20 - licencja Classroom
  

Lp. 

Oferowany przedmiot zamówienia 
Ilość Cena jedn.

netto 
Cena jedn.

Brutto
Wartość netto 
(kol.3xkol.4) 

Stawka 

VAT 

 

Wartość brutto 

Opis, w tym typ, model Producent

1 2a 2b 3 4 5 6 7 8

    1 
    

 

                                                                                                                                                                     Razem *
  

 

* Tak obliczoną cenę należy przenieść do Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ  
........................., dnia .................... r.
                                                                                                                       …………....................................................

                                                                                                                      (podpis osoby/osób upoważnionych do składania 
                          oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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