Nr sprawy BZP.38.383-51.18
Formularz oferty

Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
– procedura udzielenie zamówienia równej lub przekraczającej kwoty 2 000 euro do 30 000 euro, zgodnie z § 22
Regulaminu.
Część A

Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.
L. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44–330 Jastrzębie – Zdrój

REGON: 272790824, NIP: 633-10-45-778, KRS 0000048508
ll. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn: Usługa w zakresie telefonii
komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do Formularza oferty (Opis
przedmiotu zamówienia) oraz załączniku nr 3 do Formularza oferty (Formularzu asortymentowo –
cenowym.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:
Termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiące od dnia 09.12.2018 r.
IV. WARUNKI PŁATNOŚĆI
Należność za wykonywaną usługę płatna będzie raz w miesiącu w terminie 30 dni od dnia doręczenia
faktur do siedziby Zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu umowy. Jako dzień zapłaty przyjmuje się
datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
V. INNE WYMAGANIA: (jeżeli dotyczy)
Gwarancja i rękojmia …… m-cy/m-ce (min 24 m-ce)
VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.10.2018 r. do godz. 10:00:
• pisemnie, na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie
- Zdrój, I p, Sekretariat (koperta zaklejona, opisana: Procedura do 30.000 euro BZP.38.383-51.18)nie otwierać przed 29.10.2018 r.) lub
• faksem z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) na numer o32 47 84 549
lub
• w wersji elektronicznej z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) e-mail:
zp@wss2.pl.
2. Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie;
3. Winna być napisana w języku polskim, czytelnie;
4. Winna obejmować całość zamówienia.
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca winien zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy.
2. Wykonawca winien posiadać zdolność techniczną umożliwiającą wykonywanie przedmiotu umowy
opisanego w pkt II części A Formularza oferty.
VIII. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ELEMENTY:
1. Część A i wypełnioną część B Formularza oferty.

2.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy).

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ:
1. W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
Zamówienia.
2. W formularzu oferty należy podać cenę oferty: wartość netto i wartość brutto.
X. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium – cena 100%
XI. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU W SPRAWACH:
a) merytorycznych są:
- ze strony Zamawiającego: Tomasz Ważny – Kierownik Działu Obsługi Technicznej.
b) formalno- prawnych:
- ze strony Zamawiającego: Izabela Sobczak - St. specjalista ds. Zamówień Publicznych.

XII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Wzór umowy (lub Istotne postanowienia umowy),
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo – cenowy.
Część B
I NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
NIP ...............................................................

Regon .............................................................

Nazwa banku i numer rachunku bankowego ...........................................................................
.....................................................................................................................................................
II. OFERUJĘ WYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:
Ogółem:
Netto:………………zł/słownie: ………………………………………………….............................................../100.
Brutto:………………zł/słownie: …………………………………………………............................................../100.

Należność za wykonywaną usługę płatna będzie raz w miesiącu w terminie 30 dni od dnia doręczenia
faktur do siedziby Zamawiającego, po wykonaniu przedmiotu umowy. Jako dzień zapłaty przyjmuje się
datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY SĄ:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. OŚWIADCZENIA:
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy nie
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wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada zdolność techniczną umożliwiającą wykonywanie
przedmiotu umowy opisanego w pkt II część A Formularza oferty.
V. ZAŁĄCZM DO NINIEJSZEGO FORMULARZA NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI, STANOWIĄCE INTEGRALNĄ
CZĘŚĆ OFERTY:

1. .........................................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość .................................................. dnia ....................................................................
..................................................................
Podpis osoby uprawnionej
..................................................................
Pieczęć Wykonawcy
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Załącznik nr 1
UMOWY NR ....../2018 - wzór
Zawarta w dniu …..................…. 2018 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr
2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048508 nr NIP 6331045778,
reprezentowanym przez:
Grażynę Kuczerę – Dyrektora
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
§1
Umowa zostaje zawarta, w wyniku postępowania o wartości szacunkowej, której wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro BZP.38.383-47.2017 na podstawie
obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego
załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP
nie stosuje się.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: usługa w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą
fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia)
i załącznik nr 2 (Formularz asortymentowo – cenowy) do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 a
Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny.
4. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Ogółem:
Netto: ………… zł/słownie: ………………………………………………….................................................../100.
Brutto: ………… zł/słownie: …………………………………………………................................................../100.
5.

1.

2.
3.
4.

5.

Termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiące od dnia 09.12.2018r.
§3
Warunki płatności
Należność płatna będzie raz w miesiącu zgodnie z prawidłowo wystawionymi fakturami w terminie
30 dni od dnia doręczenia faktur do siedziby Zamawiającego (po upływie miesiąca, w którym
została należycie wykonana usługa). Zamawiający dopuszcza również e-faktury.
Wykonawca dołączy do każdej faktury szczegółowy wykaz połączeń wraz z bilingami za dany
okres rozliczeniowy dla każdego z numerów abonamentowych.
Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu
płatności.
Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio
z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi
należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez
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poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też
faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby
Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew,
subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje,
iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność
usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom
zajmującym się działalnością windykacyjną.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu
Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to
uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 5 Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej
jako brutto w § 2 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od ceny ogółem wskazanej
jako brutto w § 2 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§4
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia 42 numerów telefonów telefonii
komórkowej oraz 7 kart telemetrycznych, które dotychczas są eksploatowane w jednej sieci przez
Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 42 fabrycznie nowe aparaty
telefoniczne.
2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewnia:
a) uruchomienie na zlecenie Zamawiającego dodatkowych aktywacji, które będą podlegać takim
samym warunkom jak pozostałe usługi,
b) nie podwyższenie opłat netto za świadczone usługi w trakcie obowiązywania umowy.
c) dostarczenie do każdej faktury szczegółowych wykazów połączeń wraz z bilingami w wersji
papierowej lub elektronicznej,
d) umożliwienie korzystania z platformy służącej do pobierania, analizowania i drukowania
bilingów,
e) dokonywanie nieodpłatnie zmian abonamentów (taryf, pakietów kwotowych) na wyższe lub
niższe na wniosek Zamawiającego w każdym okresie trwania umowy z zachowaniem
końcowej sumy abonamentów,
f) przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystanych
przez Zamawiającego, których wykaz stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków
korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. 2010, Nr 249,
poz.1670).
g) przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych w trakcie przenoszenia numerów nie może
trwać dłużej niż trzy godziny w porze nocnej pomiędzy godziną 0°° a 3°°,
h) udostępnienia w ramach abonamentu – wolne od dodatkowych opłat – uruchomienie
i zarządzanie usługami dodatkowymi na kartach SIM:
- usługa zastrzeżenia numeru,
- identyfikacja numeru dzwoniącego z wyłączeniem numerów zastrzeżonych,
- zawieszenie połączenia,
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- dezaktywacja karty na wypadek kradzieży,
- wydawanie do 10 sztuk duplikatów kart SIM w okresie trwania umowy,
- ponowne włączenie karty,
- aktywacja roamingu,
- blokada połączeń z numerami specjalnymi – tzn. ratyfikowanymi wg cen wyższych niż
standardowa opłata za połączenia – w przypadku gdy użytkownik końcowy (pracownik
Zamawiającego) zdejmie blokadę; koszt za połączenia poniesie Zamawiający,
- bezpłatne korzystanie z odsłuchiwania „poczty głosowej” (dotyczy połączeń krajowych).
4. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
5. Gwarancja i rękojmia na aparaty telefoniczne i karty SIM - ……. m-ce/m-cy (min. 24 m-ce)
§5
Jakość
1. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być dobrej jakości oraz posiadać aktualne pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi
wymogami prawnymi.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia pozwoleń, o których mowa w ust. 1 na każde
wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia przedmiotu umowy, którego jakość odbiega
od obowiązujących norm. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaistniałej
sytuacji i zobowiąże Wykonawcę do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na przedmiot umowy
dobrej jakości w terminie 2 dni roboczych na własny koszt i ryzyko. Po przekroczeniu w/w terminu
Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych
kosztach. Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar
umownych określonych w § 8.
§6
Warunki odbioru
1. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji dostawy.
2. Dostawa zostanie odebrana na podstawie dowodu dostawy, tj. faktury VAT.
3. Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia) ponosi Wykonawca.
4. Odbiór przeprowadzony będzie u Zamawiającego i obejmować będzie:
- sprawdzenie jakości i ilości dostawy,
- sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem,
- sprawdzenie zgodności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania, jeżeli takie będą
wymagane.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy zakresem dostawy, a stanem faktycznym sporządzony
zostanie protokół odbioru dostawy, który winien zawierać uzgodnienia poczynione w toku
odbioru, jak również będzie stanowił podstawę do zapłaty lub odmowy zapłaty za przedmiot
dostawy.
§7
Osoby do kontaktu
1. Osobami odpowiedzialnymi na nadzór nad prawidłową realizacją umowy są:
a) ze strony Zamawiającego jest: Tomasz Ważny – Kierownik Działu Obsługi Technicznej,
b) ze strony Wykonawcy: Pan(i)………….........................................................................................
2. Strony mają prawo do zmiany osób i danych, o których mowa powyżej w każdym czasie trwania
umowy, informując o tym pisemnie drugą stronę umowy bez konieczności sporządzania aneksu do
umowy.
§8
Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
kary umowne:
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2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

a) za każdy dzień przekroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 20%
wartości umowy brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty
otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym
terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub
innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go
z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
Naliczenie kar umownych przez Zamawiającego może nastąpić wyłączenie po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego, potwierdzającego winę Wykonawcy, prowadzonego na zasadach
i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego
2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284).
§9
Postanowienia końcowe
Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innemu podmiotowi.
Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
a. zmiany cen w związku z korzystaniem z rabatów cenowych przyznanych przez Wykonawcę
w okresie trwania umowy lub gdy w trakcie realizacji umowy produkcja produktu zostanie
wstrzymana lub produkt zostanie wycofany ze sprzedaży, Wykonawca zaoferuje produkt
równoważny dla wstrzymanego lub wycofanego produktu, w tej samej ilości, jednak nie
droższy,
b. w sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianie ulegnie stawka podatku VAT,
Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej
obowiązującej stawki podatku VAT;
Zmiana osób, o których mowa w § 7, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga zmiany
umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Załączniki do umowy:
1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Formularz asortymentowo – cenowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr2 w Jastrzębiu-Zdroju zwanego dalej zamawiającym. Usługi muszą mieć charakter
powszechny i muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą
z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne(Dz. U. 2004 nr174,poz.1800),
Rozpoczęcie świadczenia usług telefonicznych musi nastąpić w dniu zaprzestania świadczenia tej
usługi przez obecnego operatora Zamawiającego. Termin wygaśnięcia umowy wiążącej
Zamawiającego z obecnym operatorem przypada na dzień 08.12.2018r (obecna umowa zawarta na 12
miesięcy) obowiązuje od dnia 09.12.2017r. – 08.12.2018r.
Świadczenie usługi (okres 24 miesięcy) obejmuje następujące elementy:
a) Zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej na poziomie umożliwiającym realizację
transmisji głosu i danych;
b) Aktywowanie i przekazanie Zamawiającemu kart SIM telefonii komórkowej w ilościach określonych
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;
c) Dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ilościach określonych
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;
d) Całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej usługi w okresie trwania Umowy;
e) Zapewnienie gwarancji i serwisu na dostarczony sprzęt.
f) W ramach umowy Dostawca zapewni nieodpłatna wymianę kart SIM.
g) Zamawiający oczekuje połączeń poza krajem wg cennika dla klientów biznesowych.
Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował:
a) rozmowy bez limitu do wszystkich operatorów telefonii komórkowej w kraju;
b) rozmowy bez limitu do wszystkich operatorów telefonii stacjonarnej w kraju;
c) SMS/MMS bez limitu do wszystkich operatorów telefonii komórkowej w kraju;
d) 20 GB miesięcznie(pakiet internetowy na 4 szt telefonów) na miesiąc grupa 1;
e) 5 GB miesięcznie (pakiet internetowy na pozostałe telefony);
f) prędkość pakietu internetowego po wykorzystaniu zostanie obniżona bez naliczeniu dodatkowych
opłat;
g) możliwość przyjmowania połączeń od operatorów krajowych i zagranicznych sieci
telekomutacyjnych;
h)aparaty zwolnione z blokady simloc;
i) zachowanie funkcjonującej u Zamawiającego numeracji telefonów komórkowych dotychczasowego
operatora- przeniesienie numeracji .Numery telefoniczne wykonawca będzie zobowiązany przejąć do
własnej sieci tak aby możliwe było dalsze korzystnie z nich przez Zamawiającego. Świadczenie usługi
dla tych numerów rozpocznie się z dniem ich przeniesienia oraz aktywacji w sieci Wykonawcy.
Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numeru przydzielonego przez dotychczasowego
operatora zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r.(Dz.U.Nr171,poz1800 ze
zm.) i odpowiednimi rozporządzeniami. Wykaz numerów zostanie przekazany Wykonawcy po
podpisaniu umowy;
j) zablokowanie bezpłatnie usługi premium oraz 0700 i 0800.
Usługodawca zaproponuje min 2 aparaty telefoniczne do wyboru z danej grupy.
Obecnie Zamawiający korzysta z usług telekomunikacyjnych dostarczanych przez Orange.
Wymagana liczba aktywacji telefonów 42 szt.
Aktywacja posiadanych kart telemetrycznych (z pakietem 100 bezpłatnych SMS) 7 szt.
Miejscowość .................................................. dnia ..................................
..................................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3

Formularz asortymentowo – cenowy

Lp.

Specjalizacja telefonu komórkowego

Ilość
M Modele aparatów telefonicznych *
szt.

GRUPA I

1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wielkość wyświetlacza 5,5’’ +
Ekran dotykowy
Rozdzielczość minimum 2280x1080
Typ wyświetlacza co najmniej IPS TFT
Bateria minimum 3000 mAh
Pamięć całkowita wbudowana minimum 32GB
Pamięć RAM minimum 4GB
Procesor/y liczba rdzeni 8
WIFI
Transmisja danych poprzez łącze komórkowe w tym LTE
Moduł GPS
Aparat Fotograficzny o matrycy minimum 12Mpx z lampą błyskową, przedni
min. 8Mpx
System operacyjny Android minimum w wersji 7.0
Jeden z zaproponowanych modeli z Dual Sim

4

GRUPA II

2.

•
•
•
•
•
•
•

Ekran Dotykowy
wielkość wyświetlacza 5,0’’ +
Rozdzielczość minimum 1900x1000
Typ wyświetlacza co najmniej IPS TFT
Bateria minimum 3000 mAh
Pamięć wbudowana minimum 16GB
Pamięć RAM minimum 3GB
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•
•
•
•
•
•
•
•

Procesor/y liczba rdzeni 8
WIFI
Transmisja danych poprzez łącze komórkowe w tym LTE
Moduł GPS
Aparat Fotograficzny o matrycy minimum 8Mpx z lampą błyskową
System operacyjny Android minimum w wersji 6,0
Jeden z zaproponowanych modeli klasa odporności IP 68
Jeden z zaproponowanych modeli z Dual SIM

GRUPA III

3.

•
•
•
•
•
•

wielkość wyświetlacza 2,4’’ +
Bateria minimum 1000 mAh
Transmisja danych poprzez łącze komórkowe w tym 3G
Aparat Fotograficzny o matrycy minimum 5Mpx
Jeden z zaproponowanych modeli ma mieć klawiaturę
Jeden z zaproponowanych modeli dotykowy

22

GRUPA IV
4.
5.

Lp.

1

1.
2.
3.
4.
5.

•

3

aparat spełniający normę IP67 (wodoodporny , wstrząsoodporny).

Karty telemetryczne z pakietem 100 bezpłatnych SMS

Przedmiot zamówienia

2

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV
Aktywacja kart telemetrycznych z

Ilość
szt.
3

7

Cena jedn. netto
za abonament
PLN

Wartość netto za
abonamenty
(za 1 m-c)
PLN

4

5

Wartość brutto za
abonamenty
(za 1 m-c)
PLN
6

4
13
22
3
7
10/11

Wartość netto za
abonamenty
(za 24 m-ce)
PLN
7

Wartość brutto za
abonamenty
(za 24 m-ce)
PLN
8

pakietem 100 bezpłatnych SMS będących w posiadaniu
Zamawiającego
Wartość netto
PLN

6.

Jednorazowa opłata za terminal
(uwzględniona w pierwszej
fakturze)

42

---------

--------

Wartość brutto
PLN

---------

Razem:
Razem:
* Wykonawca zaproponuje po 2 modele aparatów telefonicznych dla każdej grupy (wszystkie aparaty w grupie w tej samej cenie) a Zamawiający wybierze
model.

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2018 r.
…………………………………………………………………….
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
Pieczęć Wykonawcy
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